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समालोचना | 
दुर्भाग्यवशात् विगतषषीत् भारतवर्षात् भआर्णश्नामविभाकरे चिराय 

रस्तं. गतेऽपि, तमःसमाढठतमानसा भारतवर्षोया भायवर्य्याः कथ- 
मिदानोमपि तिरोहितानन्दसन्दोष्ं सुखस्म तिमात्रसव्व ख' सजोषन 
साथ कमिव मन्यन्ते, मन्धन्तं च केषाद्ित् सरसवस्त॒नां सश््ञोवनम- 
दिरामदहिन्ा, इति चेदनुसन्धोयते केनचिदलुसभ्धितसुना, तहिं तच्मनसि 
एतदेव प्रतिभासते यत् श्रस्यां विजयवेजयन्तोलाच्छितम्चूम्या साम्मरतमपि 
विभासन्ते एवंविधाः कैषाच्चित् निखिललोकचेतःसमाकर्पणचतुराणां 
पदार्थानां मौरवप्रभाः, याभि; सुरज्ज्ितद्ृदयाः सन्तः श्रदयापि सव्व 
अस्मित्रंव भगवच्चरणरेणपविजोक्ते भारतवषः जन्मग्रहणेन श्रालानः 
सफलीकर्त' कामयन्ते । महारेशस्यास्य नैसगिंकशोभागीरवेण, सनातन- 
घ्मंमद्िग्ना संस्छतभाषागरि्ना च, #धनापि आयवर्ययाणां भारतवर्षीया- 
शामासन' सर्व्वोपरि वरोवत्ति । 

यशःशधाधवलितदिङ मण्डलानां वाणोचरणकमलमधुपानां व्यास- 
वाल्मोकिकालिदासभवभूतिप्रश्तोनां भारतोयकविसुख्यानां कवित्व- 
वीणानिक्षणो यदापि अस्माकं भाग्यवैगुखात् चिराय विल्तामधिगत- 
वान्, तथापि पोय॒षवषिंणो तदनुरणनधारा ममोरणसम्पकें श्रासान- 
मर्पयन्तोव, स्मारयन्तोव कतिविधा अरतोतकथाः, जनयन्तोव विस्मयं 
वैरैशिकसुधोसम दानां, मचञ्जयति विपुलविपुले आनन्द सन्दोहसागर 
सषदयरसिकान् । 

इष्ट खल जगति +कति कति जनाः समुत्पद्यन्ते विलीयन्ते च 
कालसागरे जलवद् दवत्; किन्तु “कोत्तियंस्य स जोवति"” इत्यादि 
सुभाषितं प्रमाणोकनत्त मेव अद्यापि भारविकवोनां अरथः मीरवपूणंवचन- 
रचनपटीयसां प्रसन्रगश्मोरपदायाः विविक्तवणभरणायाः सरखत्याः 
श्रन्तमत्ि ` गान्तिधारां वितरति प्रणान्तमानसेभ्यः सुमनोभ्धः। यदपि 
भय" कविङ्घलकरोन्द्रो भारविः कदा कतमं जनपदं जन्मना पविच्रोचकार 
कमन्बय' वा अलमकार्षोत्, तत् समक् निेतुः शक्तिविरहिता वय, 
धारावाहिकेतिदहासामावात् भअस्माकमसामच्य निबन्धनाश्च ; तथापि अनु- 
सन्धान पुष्वतां प्रतरतशछविदां वदनारविन्दसङ्ोचशष्या भरस्य कवयितु- 
राविभावकालादिनिरूपणाध' कथस्धिद्यल्नाशयणं न दोषमावडहत् । 

हश्यपे सुम्बयोसुद्धितकषाव्यमाला-्रन्यगमं प्राचोनलेखमालाशोर्षक- 
परिच्छं दे बयीदशप्राचीनलेखे ,-““किंराताञ्जु नोय पञ्चदश स्गादिकींकारो 
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नामखेय' इति भस्यदालोचमोयेन महाकविना विरचितस्य 
स्म सद्ाकाव्यस्य भाम । 

तथा तच व पोडशप्राचोनसैखं -- येनायोजि नतैऽश्म खिरमथ विधौ 
तिषिक्तिना.जिमविग्म । स विलयतां रविकौत्ति; कविताित-कालिदास- 
भारविवोर्चिं;" इति षटपश्चाशदधिकपञ्चशततभे शकसंवत्सरे ( ५५६९ ) 
दाश्च घुलक्षिथिना प्रदन्ते ताञ्ब शासने उतकोणं वचनम् । अव्र कालिदासेन 
शद भारतरर्नामोक्षे खः समुपलभ्यते । पूर्व्वोक्िबयोदशलेखस्तु अष्टनवत्य् सर- 

शकाष्ट् उतृकीर्णो वभूव । अरत एतदेवानुमोय यत् खिस्ताब्दोय- 
सप्रभश्चतकार्भे ऽपि कालिदासस्य व भारवेः कोन्ति दि गन्तव्यापिनो भासोत्, 
म हि अन्यं न समयेन करषाचित् कोत्ति कौमुदोधारा समस्तानां दिग्वधूनां 
मुखमाद्ठणोतोति । 

खिस्ताब्दोयवषष्ठश्तकात् पूञ्छैतनो भारविरिति निष्थिकल्यमनेनै- 
ाशुमानेन स्धाकविप्रश्तयः शाद्मणदेगोयाः पाश्चात्यपण्डिताः भारषे- 
राविभावकाल' िस्तोयषष्टश्ताब्दोमध्यभागात् पृष्यै" निर्दारयन्ति। मत- 
मिदमस्मभ्यमपि रोचते । 

ये केचित् प्रत्रतश्चविदी भारविमाघयोः समकालवत्ति तसुद्घोघयम्ति 
म तेषां साधोयान् पक्षः, “तावद्भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः ।' 
इश्यादयरसिकवखनस्य एकान्ततो मसे एव श्मापातस्य अयुक्षलात्, 
श्लोकवोऽय' अवश्य कविताप्रकषोलुधावनासमथ न न षघादिशुणपन्तपात- 
दोषदूषितैन विरचितः । वयन्तु ब्र.मः-माघकविनं भरत्यीचोनः किन्तु 
भारविस्ततीऽपि प्राचोन इति । माघकविभारविक्लतं काव्यमगुक्षत्य सखोय- 
काच्च' रचितधान् त्यत्रापि मास्ति सन्देहलेशधसरः। - शिशपालवधस्य 
प्रायेण प्रतिंखयानमेव भारवेरमुकारः संदृश्यसे ; तथाच प्रथमे सर्गे नारद- 
सुखं न प्रतिनायकस्य कष्णविपन्चस्य शिश्पालस्य श्रवस्थावणनं तच्छ, वणेन 
प्रगुरमतमहातैरस्व वलदेवस्य मडटौदत्य', तदुपशान्तये च खषवस्य 
श्ान्तमरधिन नोतिगम वचनप्रपच्च म॒ रतृसान्तनं ; भारतवावपि प्रथमतो 

अषारिथः किरातस्य सुख न प्रतिपस्षस्य दुरय्यीघनस्य -अवखावण ग, 
तदनन्तरं भगुस्खततैरस्य भोमादेः ससुत जनपूःवाकाप्र घः, {तत्साग्त्नाय 
च श्ाग्तभाभैन युधिदिरपबुक् सान्त्वन", इत्यादिकमारभय पर्यालोच्यमाने 
ओषपस्न्तं उभयव सम्यक् परद्र सादश्यसुपलमधरि,श्रतणएव यत् परकालोन 
, ‡‰; माधः पूैवैकालोगस्य मारपैरलुकरण' चकारेति सुश्थवस्धितं, एवं यथा 
चित्रया साम्यं तथा अोकगतानां भावानामपि] मिधस्संधा, यया कैवल- 
भेकस्य भोकस्व अपरः स्लोकः ;अगुवादकतामिंवाग्नः प्रत्ययति, 
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भरालोचनाविधौ केषाञ्धिदपि चेतसि श्रप्रतिभातं अती न तदहिषये विस्तरः 
क्रियते । | 

इदानीं कषैजंन्मभ्रूमिमधिक्षत्य किञ्चिदालोचयामः। महारा्टदेश- 
वास्तव्येन राजारामरामक्लष्णभागववपर्डितेन “महह्यां चासंवधाने 
चार उद्गार" इति नामधेये महाराष्टभाषाग्रथितप्रवन्धे उदङ्ितं-- 
भारविः खाविभाषेन महाराष्युप्रदेयं द्राविडदेशं वा भूषितवान् । “उरसि 
शूलण्छतः प्रहिता मुदः, प्रतिहलिं यथुरल्न् नसुष्टयः। शरया इव 
सष्मषोखतः, एय॒नि रोधसि सिन्धुमदोश्चयः'* । इति किराताल्न् ~ 
नोयस्य अ्टादश्सगंस्थपच्चमश्ञोकसमालोचनेन खिरोक्रियते यत्- 
सद्यपव्यैतमाला महराष्ररेणे विराजते, तत्रव कषैञग्मभूमिरिति। 
मतमिदं सुनिपुणः विचाथ क्षतः कटात्तपातः योमता महामहो 
पाष्यायेन दुर्गाप्रसादेन, यथा सद्ाद्विनामोज्ञे खमात्तंण यदि तत्- 
सन्निहितः किमपि खनः कषेजेन्मभमितया निर्दिश्येत, तदा दत्तिण- 
दिकप्रसिद्वानां मलयस दयसुषैलादिपव्यैतानां क्वेरोगोदावरोतास्पणी- 
भोमातैनादिनदौनाच्च वखयिता हरविजयकाव्यप्रणेता काश्मोररल्नाकरो- 
ऽपि किमिति न दक्िणापधवासोति निय्ोयताम् ? श्रपिच बिन्धारख- 
वणंननिपुणः कविर्वाणोऽपि बिन्धावासो कञ्चित् भिन्नो भवितुमर्हति । 
नहि कवयः खर्मपातालाद्यनधिगतलोकवण नचतुराः तत्तद शएवासिनो 
भवन्ति, श्रपि तु मत्त्ारएव। अतएव वल तामेव युक्तिमवलम्बा 
नास्य कषैः महाराष्टौयता शक्यते व्यवस्थापयितुमिति। 

केचित्त॒ दचिणादिगेव प्रियेण पण्डितान् प्रसूते, अतः सुपर्डितो ` 
भारविस्तस्या एउ दिशः प्रसव इति व्याचक्तते, तन्र समोचीन', तथा- 
भूतानामपि प र्डितप्रकषेवतां कालिदासकद्धनादोनां दक्तिणदिग्जा- 
तल्लाभावात् प!श्डित्यरूपस्य च ₹तोव्वे्रभिचारात्। अतो नेयमपि 
युक्षिस्तन्निश्चयमनु लयति । 

श्रपरे ये च केचिद् विदांसः किराताच्जं नोये प्रभृतदहिमवद्विभूति- 
बणंनमवलोक्य हिमगिरिसन्रिहित'ः कमपि जनपदः योमतः कवि- 
वरस्यास्य निवासस्य नमिति समामनन्ति, विलसति अस्मित्रेवानुमामे 
कथञ्चित् अस्माकमास्था, यतः अद्यापि विद्यते “सिकिम् इत्यभिघेयस्यं 
जदपदस्य उन्तरदिगुपान्ते इन्द्रकोलनामको हिमवदंशविरेषः, स्थान- 
भिदं महाकविः खमग्रन्यं सविस्तरं वणि तवान् । तत्र उपत्यक्रायां श्रधित्य- 
कायश्च ` अनार्य्य; किरावजातोयाः निवसन्ति, एतेषामेव पृञ्धपुरुषा; ` 
सोक्तसकिरातवेशस्य विरूपाक्षस्य पक्षाधिताः सन्तः पाथेन - सद ` 
स्ैन्तेक्छ-इत्यं तत् सव्वं समालोच्य - वयन्तु त्र.मः, यत्--कविगिरो- 
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मंखिरय' उत्तरदिगवास्तव्य एव, भ्रपरिन्नात-मदिन्ना दूरस्थेन न कैनापि 
तथा हिमवदैश्ववगनचातुये' प्रकाशयितु" शक्यते । निग्रस्था विंवदन्ति- 
कापि सतमेतत् सप्रमाणोकरोति,-- 

यथा अध्ययनखमये गुरुग्टहमधिवसतो गोचारणच्छलेन हिमा- 
लयोत्सङ्गन्देशंपरिश्मतस्ततल्यनैसगिं कसौन्दथसन्द णनेन भारषेभीरतो- 
शोलाप्रकटनचातुरो स्फा.रिताभूत् । ततख्च स महाभारतोय-वनपव्पैख- 
षड विंशाध्यायादेकचलारिंणदधष्यायपय न्तां घटनाबलोमवलम्बय विर 
च्व च प्रतिदिनमेककं स्ञोकं भूञ्ज पतरं लिलेख । ततः समयेन तानेव 
ज्ञोकनिवषान् एकत ॒संग्टद्य किराताच्ज नौयमिति नान्रा प्रकाश्य 
अनसमाज परां प्रतिष्ठामलभत । परख तस्य ग्रन्धस्य भारविरित्यिपरमभि- 
धानमपि “कषेव्व तस्य वा नान्ना नायकस्येतरस्य वा इत्यादि 
श्याश््नप्रमाणतः प्रचरतितराम् । 

किरातास्न् नोय विना शरस्य महाकवै्नान्यत् किमपि काव्यादिक- 
मस्माकं लोचनपधे मनोमागे वा पान्यायतै, अयमेकमिदमेव काव्य 
किराताञ्न् नोय" निमाय मह्ाकविसंन्नया सुधोसमाजे प्रखातो जातः । 

रामायणमशभारताटिनिबदड' वस्तुजातमवलम्बा ये कवयः काव्य 
निरग्रितवन्तः पिष कालिदासभवभूतिभारविमाघगरोहषेभटनारायग्णदय 
एव खन्ञे खयोग्याः, अपरेषां कवितावली सामाजिकानां मानस तथा न 
समाकष्टु' शक्रोति । 

यद्यपि कविभौरविः कविकुलशिरोमणिकालिदासभवभूतिवत् 
धाग्देवतायाः पविज्रचरणाख्रतं निपोय तादृशममरत्वमधिगन्तुः न 
शशाक, तथापि कटोरसाधनासन्तोषितायाः स्व्ब नोकसमाराधाया- 
स्तस्याः शभाशोव्वादबलेन सुधोसमितौ कवित्वशक्तः परां काष्टां प्रदश्य 
सुमदहतोमनन्यसुलभसम्भाननामच्जि तवानिति यत् तत्र नास्ति कैषाञ्िद् 
वैमत्यम्। संसारेऽस्मिन् प्रत्ये कभेव पदाथ स्य विशेषत्वं परिलब्यते; 
न्धि जायते पिकस्र शकवाक्यश्चाज्विः श्रानन्दाधायकलात् प्रत्यकं 
सखराख्तमेव रसपिपासनां ग्रद्यम्, कालिदासगुणमुग्धानां भवभ््रूति- 
भारतोढसचैवसां वा चेतांसि मूनं भारविकविता समाकष्ट्,' शक्यते । 
श्रटतूनां षस्धाभमैव समागमेन वत्सरस्य परिपतिं भेवति, यथा तेषु ऋतुषु 
भ्रटतुराजो वसन्तः तथा काविसुख्यं षु कालिदासः कविकुलशिरोमणि- 
रिति मतं सष्यधा वितर्करडित, किन्तु तथात्वेऽपि भारविभनितिनं 
श्पे्षणोया । वसन्तशोभालोलुपानासपि नोलाम्ब निधिलावस्यपरिचायि- 
भाम् < श्यामसतर्वक्षोशोभासन्तानसमासक्षवित्तानामपि नावशेलनोयतां 
भन्तुमति शारदेन्दुसीन्दथ्थमनन्धसाधारण' वसु, प्रत्यं कभेवंकवोनां 
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काव्ये षु भवति क(पि विलक्षणता, यया तस्य कवैः खभावः सच्छा" सुच्छ' 
ततर सत्र उपगम्यते, यया च प्रत्य कमेव अनुरागातिरेकः सम एव सम्पद्यते 
काव्यरसरसिकानाम्, तत्तद सुतरामश्लुखमिति प्रस्तुतम् । श्रस्यं भारवि- 
कैः पापं प्रति श्रपक्तष्ट' काय्यं' प्रति वोतरश्ष्हता आसोत् कत्त ध्य" प्रति 
सत्काय' प्रति अनुच्छ हृलतां प्रति तस्य अनुरागः भ्रासोत् । भारविरधि- 
गतवान्--यत् तरलभाषया दृत्यमयच्छन्दसा वा गुरूगम्भोराणां विषयाणां 
उपदेशदान' न व युज्यते, गम्भोरस्य समुद्रस्य वक्षसि यथा उन्तद्कतरद्गवलो 
परतपर' विच्छ्िन्नभावेन समुल्ाय सिन्धोगेश्भोरतां श्राधिक्येन वद्धयति 
भारविककैर्मम्भोरा भारतो भावनिवहश्च तथं व विच्छ्िन्रभावेन जिगोषा- 
वशेनेव काव्यस्य गाम्भोथ' ततोऽपि वदि तमकरोत्। अनुकरणप्रियतां 
भारविरति निक्लश्टममन्यत, स हि व्यासमन्तरेण नान्यस्य कस्यापि 
साहायमाददे खोयकाव्यनि््माणे, वागदैवता वस्म यावतीं शक्ति" प्रादात् 
तावतोभेव सम्बलतया शहोत्वा काव्य" विनिर्माय गन्तव्यपथमियाय, परकोय 
मौरवं आात्ोयतया मल्ला न श्ाघते स्म । तपस्यायामेकाग्रताव्यतिरेकतो न 
भवति कस्यापि काथस्य निःशेषतः सिदिरिति भारविः समक् जानाति स्म 
तदेव तस्य काव्यस्य जोवितरूपम् । तस्य कानव्यमालोच्य समाजः, समुन्नतः 
संयमो टप्रतिन्नः कत्त व्यपरायणख भवतु, अवसग्नं च चेतसि 
जागत्त'भयातुत्साहः इत्यं तावतीव तसय वासना समवत्त त । अरलद्गार- 
गोरवं भारविः न तथा श्राघाकर्ममन्यत, श्रलङ्कारसौन्दय्यण कवित्वस्य 
सौन्दय्यः क्रियमाण बहृष्वव स्थलेष कविता भावमाधुय्योदिपरिशन्यं व 
व्यवतिष्ठते, प्राणदहोनेव व्यवतिष्ठते, किन्तु वणनाप्रसङ्ग यदि कदाधित् 
सुसमच्नसा अलङ्गाराः उन्मष' गताः, तजर स कथमपि न बाधको जातः 
तदोधे काव्ये अलङ्ार!णं गहनत्वविरङ़ऽपि तावद्धिरेव तस्य निपुणालङ्गरि- 
कता प्रतीये श्रस्य च क्तेः किराताञ्न नोयस्य नायकोऽच्जनः, सं 
च नारायणानुण्टोत इति प्रतिहर्दिशन्यः, तस्य उत्कं साधयितुमेव 
भगवान् भूतभावनः प्रतिपक्तया व्यवख्यापितः कविना, तथाचात्र मलषि- 
नाथस्य संग्रहश्चोक्षो यथा--"नेता मध्यमपाण्डवो भगवतो नारायणस्यां- 
शंजः तस्योत्कष कमेऽनुवणय चरितो दिष्यः किरातः पुनः। शङ्गारादि- 
रसोऽयमत्र विजयो वोरप्रधानो रसः, गलाद्यानि च वणि तानि बहश 
दिव्यास्लाभः फलम्" । यदपि शृङ्गगदयः केचिदङ्रसाः बद्ुभोऽतर 
प्रतिपादिताः तथापि तेषां प्रकतस्य वोररसस्य श्रनपकष कतया नायक- 
माहाव्मयसमुद्भावकतया च न ते दौषमावदहम्ति। मुख्यतया शान्ति 
प्रवणाः भारतोयाः सामाजिकः णान्तिमयान् विषयानेव बद् समा- 
द्वियन्ते । शान्तभावस्य सुशोतलच्छायामाथ्रित्य यदि चिरं अवसानस्य, 
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स्णावता ` सात् तदा कसुञ्म च्य न कदापि तै रसान्तरमजुभवितु- 
म्रोषन्ते . ̀ कालिदासः. सुण्डहोतमानवमानसतश्लो निखिलभेषेदमातसना 
परिजग्राह, `. -तरचितच्च गहगरादिरससम्बलित' - वसुजातं निश्धौय 
भारतवासिनां उपाजर, परिटसिश्च सुमडतोमेव तैस्तैः कालिटासवसुभिः 
संमधिजभाम भारतवकै'। भवभूतिरपि -प्रयेण सनव कालिदास 
भावेनारुप्रणितप्राणः करुणरस बद्धा परिचाय्य खक काव्यजातं 
विनिन्ये; - यनः “किमन्धथा रोदिति ग्रावा इत्यपि जल्पन' वतत्- 
काच्थसस्बन्ध ` प्रतिभाति । यत्र यतर प्रयोजन'- अवश्यमेव रसान्तराणा- 
मजर्यतः-तेजः कज शरतिकङ्क पतो निपुशभाबेनेव तत्तदरसान्तर' प्रतिपादयितु 
प्रवे. चसु --निव्वाधम् । भारविसतु एताभयामनाविषं पथि सञ्चरणपरायणः 
काष्यसन्धधेव सञ्जयामास । स हि सुखमावैन वोर-रसमेव ससुत्ते- 
जनवहुलं काव्यस्य जोवनतया व्यवस्थाप्य काव्यः निगमितवान्, 
रसान्तराणि. वतुप्रभावैण तितेहितानोव विदधे, यतः सव्वत्रंव 
खसुपलभ्वते रसान्तरवण नाद्यवसरेव खसखतया आधिक्येन वा वोर- 
रसस्य सप्रकाश आभासः। कालिदासस्य कविता शरदो चन्द्रिकेव 
क्ञसुमसश्यारसम्भ ता नवीना वलह्लरोव निषप्कलङ्ालङ्ारान् आदधाना रूप- 
सम्पदा सम्पादिताभिमाना तरुणो स्वसोन्दर््ेरैव स्वयसुन्मनस्का 
बिश्ला सम्यतिक्तिव मनोहारिणो च। भवभूतिकविता तु वर्षीय- 
सीव महिषो, श्रभयप्रदायिनी कात्यायनोव स्ेहसुधाप्रखवग्णश्वुता, 
कर्षामयो ` जननोव शन्तिसम्प्रकमधघुरा चिन्धा च भारविकविता तु 
सुगश्भोरसागरप्रतिमा,  निराभरणा धृसरकान्तिः अक्तसूत्र मात्रसम्भ तकरा 
सन्नपासिनोव,-तमखिनो निभौयिनोव गाश्भोयवतो । 

भारविकविताश्ररोरे शारदचन्द्रिकायाः चिन्धविकलेपन' नासि, नास्ति 
चं सोदाभिन्धाः सुचिरचञ्चला क।न्तिः, किन्तु धवलवसना संयमिनो ब्रह्म- 
चारिगोव सा अलोकिकतेजोगोगवेण सुप्रशस्ता। कालिदासो हि खामा- 
विकैषु भाविषु एव यान् भावान् मधुरतया चमत्कारकारितया उपलसया- 
मास, येषां निबन्धेन लोकानां गन्तिप्रवणता वा वणंनोधविषयस्य 
सौन्दयः व्रा सखाभाविकता वा चिरमश्ुखपधमेवाख्रयति, तान् तानेव 
भावान् संग्छहय संग्डदह्म सरोयकाव्यं निजवन्ध, न तु किच्िदखाभाविकां 
आरभ्य वस्तु । । 

भवभूतिसु ` घटनामेव खं च्छया आत्मना वख्नोयस्य विषयस्य भअनु- 
कशा विधाय तत्र सौन्दयधारां जनयामास, प्रक्षतं ठत्त' यथा तथा वा | 
असु तदेव ̀  वक्तं भतकल्पमानेपुखय न॒ विपरिदत्त व तथा तथा काब्य- 

कसी विक्राशयाभास । | | 
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किम्तु भारविः वर्णनोयस्य विषयस्य लोकिकतां अलौकिकतांवा न 
विचारयति स्म, नापि शन्तिप्रवणानामेव मनोमोहन' भावमावसमनः काव्य 
सन्रिवेशयति स्म, यन दुन्भैलाः सबलायन्ते, रोगोपहतचित्तोत्साहस्य 
चिरादिव सुमहनुत्साहः पुनरावत्तते, खतस्यापि अभिभूतस्यापि 

` उच्छ कृलस्यापि चेतसि कोऽपि महानुत्।हः समभयच् नोयो भावमद्िमा 
च समुदेति, तथा तथेव आरात्मनः काव्यकल्यनां असाधारणौ प्रत्त यामास 
समुदोप्ेन भावकदम्बफेन सञ्व्रा अनुप्राणितः सः ससुत्तेजनापूण- 
मेव क(व्' करणोयतया सुष्ठ भमेने। चअ्रतएव खोय काव्ये समुदं भोम 
खसुदतभावप्रवक्त तया द्रौपदोच्च क्तनन्दिनों तदुचितौजखिवकाप्रयोम- 
चातुय्यण ससुपन्धस्य प्रसुतवानात्मक्षत्य', सपूण ताञ्च क्तवान् मनोरयस्य 
कविकुलललामो महाकविः भारविः। प्रथिता च कोत्तिकल। दिगन्त- 
ष्वस्य भोमस्य । उक्तिजात' प्रशस्तां राजनोतिभेवावलम्बते प्रतिपाद्य 
त्वेन, तया हि नाम उक्तिपरम्परया विलोनतां व्रजति प्रायण सबव्वषां 

दयं सिडा भोमस्य सखाभाविकोदतभावमातप्रवषता, तथाहि क इव 
सुतरां ससुदतभावमातसम(लम्बनः पुरुषः प्रतिपादयितुमदहंति “दिषत।- 

मुटयः सुमेधसा, गुर्रसखन्ततरः सुमषणः। न महानपि म्ूतिमिच्छता 
पफालसम्पतप्रवणः परिचयः” इत्यादि, “श्रचिरेण महानपि भूतिमिच्छता 
फलसम्पत्प्रवणः परित्तयः इत्यादि, अचिरेण परस्य भूयसीं विपरोतां 
विगणय्य चाकन; । कययुक्तिमुपेच्तमे कतौ कुरुते तत्प्रतिकारमन्यधा 
इत्यादि-यः खय' तघानोतिप्रूणतामात्मनो न लभते । अपिच नपुख्- 
मिदभेव काव्यकलाकुशलस्य भारविक्षैः यत् भोमस्य नातिपृष्णपि 
वाक्यपरम्परा ईषतप्रकाशेन समुद्धतभावनिवरहेन ब्रनुप्राणिता एव ममु 
पतिष्ठते तत्काव्यमनुशोलयतां चेतसि, अतः प्रणंसनोय,स्य निपुणत। । 
्नन्यत्ापि कविस्तमेव भवसुपजोवा वाचम(रवयमास यघ(--इति 
दशितविक्रिय' सुतं, मर्तः कोपपरोतमानस' उपसान्लयितुः महहःपति- 
दरदं दुशटमिवोपचक्रमे" इत्यादि, अरत भीमसेने दुष्टदिरदसाम्यवण नया 
तथा भावः; समभुरपगम्यते। परत खव शणन्तभावप्रवणो युधिष्ठिरः तदाच 
सुत्तरयितु यथा यथा “सदसा विधोत न क्रियाम्, अविवेकः परमा- 
पदां पदम् । वणते हि विश्यकारिण' गुण्लुज्याः खयमेव सम्पद्'' 
इत्यादि नोतिबदलां सन्त्वनावाचं प्रयुधुजे, तत्रापि कविकल्यना गरो 
यसी । कविर्नामयोग्यतामतिक्रमा वक्त सुखेन वाचं प्रवत्तंयन् अस्वाभा- 
विकताबोधसम्पादनतः प्रवक्त णां विपचिताम् श्क्तिकासुकानाञ्च अन- 

वभ्रयवचनो भवति । कविरस्य" न तथा, जातश्च तेनेव प्रकषण बालादारभय 
वपर्डितपथ्यन्त रस्य कषैः सुगभोरनोतिवदहलानां “सहसे त्यादिक-- 
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वितानां क्त वयावसरे समरशोयतवया सुप्रथस्तः । एतदशमेव वस्तु भारवि- 
कथैः अनन्धकाविसाधारण', एतस्मादेव कारणादसौ “भारकवेरथं नीरव" 
मित्यादि बाधा ननारिकेलफलसम्मित' वचो भारैः सपदि तदिभुञ्यताम्' 
इत्याटि वावा. च प्रशस्यते कावासुशोलमपरायणे रणमावमपि भावादि 

: दोषमनुपे्माणशं; समालोचनायां सग्टषोतसन््रानै;। एतदेव चास्य 
काव्यभेकमेव निरभ्वितवतोऽपि मशक विसंन्नालाभेतुरिति । 

, भार विक्षतस्य किराताञ्ज नोयस्य शरहदणंनामकं चतुथंसर्गममुक्षत्य 
भटिकाश्यस्य दितोयः सर्गः किराताल्न नोयस्य दितोयं ठतोयञ्च सग- 
मधिक्लत्थ भटिकावास्य हादशः सर्गी निग्धितस्तत्कविना इति नातिनि- 
पुशवीश्षणाटैव प्रतिभाति, किरातस्य चतुथः सर्गे “समग्धरावहिगितपोवर- 
स्तनो” इत्यादि स्मारयति भट्िकावयस्य ““विठत्तपाख' र्चिराङ् हारं" 
बूत्यादि श्लोकं; किरातस्य “नुनोद तस्य खलपशिनोगत' इत्यादि 
स्लोकः, ““सितारविन्दप्रचयेषु लोना इत्यादि भ्िकावस्नोकश्च णएक- 
मेवामुभव' प्रमाणोक्जत्य लिखितौ कविभधां, किरातस्य चतुथंसरगे निवद्ध 
"क्षतावधान' जितवदहिखध्वनीःः इत्यादि श्रोकमनुक्षत्य भाषया च यत् 
""दन्तावधान' मधुकेहिगो तौ" इत्यादि निबन्धः, ततर प्रायेण सष्व घाभेव 
रेकमत्यम् 1 किराते दहितोयस्य सहसा विदधोत न क्रियां" इत्यादि 
भौ “प्रन्ना तु मन्वेऽधिक्षता न शौयम्" सहसा कथञ्चित् समम् । 

किराते “मतिमान् विनयप्रमायिनः'' इत्यादि भटिकावेय उपेक्षणोयेव 
धरस्य चदि रित्यादि। किराते “समत्तिर्पेति माद वं, ममये यञ 
तनोति तिग्मतांः' इत्यादि तदोयभेवानुभवमालम्बा भट्िकारः “यदा 
विष्डह्न् न च सन्दधानः' ठडि' चय चानुगुण' प्रपश्य त्'* इत्यादि प्राह । 

सतव निवद्धः प्रहस्तप्रसुखानां राक्षसानां दश।य्य॑ प्रति वाक्रप्रपञ्चः 
स्प्रारयति सुतरां भोमसेनस्य स्थलविशेषे द्रौपव्याश्च युधिष्ठिरं प्रति उक्ति 
जातम् उत्तेजनापूण' । विभोषणस्य तदनन्तरमेव रावशप्रबोधाय प्रयुक्त 
वचनजातं स्मारथति ्रापातत ठव ससुषतं भोम प्रति केजखिनीं 
दरौपरोश्च प्रति शन्तभावपूण स्य युधिष्ठिरस्य ब्राभ् जातम् । 

भारविनिग्मि तकिराताञ्न नयस्य अरश्वघोषक्षतवुद्चरितग्न्थस्य 
श्र्टमसर्मविः कतिपय; श्लोकीः कुचचित् साम्धसुपलभवते, अलं वा 
तदालोश्य १ दृश्यते तावदस्य मष्ाभारतोयवनपव्वेस्थ-सप्ततिंश सगादि- 
वस्तनि समग्राशव प्रायेण भवतो भषतख निवद्धानि कविना, कैवलं 
नवीनमिदभेव यत् प्रथमतो वणि वैशधारिणः किरातस्य युधिष्ठिरश 
हस्तिनापुर प्रति प्रस्थापितस्य आरागत्यं दर्य्योधनस्यराज्यदन्ताम्तवणेनं 
अन्त् सब्ब मेव वसतु प्रायेण च्ुख' परिर्छय कुवित् वितं कुतर 
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चिच्च संक्तेपः सम्पादितः कविमुख्य न ; अतो नास्य घटनानिश्चाणपटत्वं तथा 
कविजनोचितं खोकन्त  प्रवरत्तमरई, परं भाषाया गाग्भोथादिकमेव अनन्य- 
कविसुलभं तस्य ; येन प्रत्यक्ततो दृश्यमानेऽपि महाभारतवसुनिवदह्ानां 
निःगेषानुकरणे प्रक्षष्टमह्ाकविवादेन तस्य परजामारचयन्ति काव्यरस- 
रसिकाः महान्तः। अष्टो कवेरस्य गभोरा त्वपरा च वाक् “समुन्नयन् 
भरतिमनयसङ्माद् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः" इति । 

दर्ययोधनः निक्ष; सह॒ शकुनिप्रशतिभिम्प्ं तीं विधाय यथा लाभ- 
वान् जातः, तदपे्नया महात्मना युधिष्ठिरेण सदह वैरमारचयन्ने व परम- 
लाभवान् जातः यतस्तस्य विजयसाधनाय प्रयोजनोयी जातः सुमदहतसु 
प्रशंसाकरेषु कश्मजातेषु पत्तपातः। 

भारविकषैः किराताज्ज नोयस्य नायिका राजनन्दन द्रौपदो, न 
कालिदासस्य कोमलताया एकः समाश्रयः शकुन्तला, वा भवभूतः 
कार्णणरसैकसमाखयमूता सोतादेवो, भारताधोष्र्थ्याः यथा यधा 
इदयभावाः यथा यधा च व्यवहाराः उपयुज्यन्ते, तथा तेव कविना 
कल्पितो द्रौपद्या अन्तःकरणमहिमा, तधा तधैव च समारचितस्तस्या 
उत्तेजनपूर्णो वाकूप्रपञ्चः। तस्य नायिका सम्मरत्काले कुसुमपरिपेलवा 
विपत्काले च समुत्तेजनधूण भावबहुला, विपक्षविताडइनाय सखामिमन्य- 
व्यवसायदोपकवाकप्रयोगपटयसो । 

न खल द्रौपदो दुर्य्योधनस्य राजका" सुशृहलां न्वतो विपत्चो- 
त्रतिससदहमाना असयापरवश्ण सतो युधिष्ठिरस्य मन्यकरं वाकप्रपञ्च 
श्रारचिववतो, किन्तु विपत्काले अत्मोयजनानां पुनरभुप्रदयाय यथैव 
हितकारिण्णाः विपदतिक्रमेण पुनराव्मोयजनानां भ्रभ्यदयमेक्ितुमे 
कान्ततो रतिमल्याः रमण्याः वाचो युज्यन्ते, तथव क्रतवतो, एर्व 
वाणी इन्धनीभरूता ज्वलयामास शत्र निकार-सन्रतं पार्डनां श्रनु- 
तापाग्नि, प्रयोचयामास _ तदुच्छित्तये राजानं तदनुगतांख अ्वरातुन्, 
तस्यव परिणामः क्ष्णद पायनरूपसदहक!(रिलाभतः क्रमेण रज्ज नस्य 
दिन्यास्लाभः तेनचास््र ण शच्र्,पराभवः। 

एवं क्रमेण क।व्यरत्नं नानेन विजयते योमान् कविक्ुलसमुखो 
भारविः, यस्य वाग्विन्यासमतुलनोयमालोचयन्तो वयमदय धन्याः, 
काव्यरसिकाः धन्धा, संसछतभारतो च धन्या। काव्यरसिकाः दृष्टि 
पातयन्तु भवन्तः सुमहद्देश्य' प्रति प्रतकाव्यस्य, अनुशोलयन्तश्च 
शिक्षन्तां कतिचित् सदुपदे शान्, शोधयन्त्, च भूयः खगो यमादहात्म पन 

क्षणभङ्ग रस्य टोषप्रधानस्य संसारसाम निखिलः भावजातमिति । 



किराताव्व नौयस्थविषयाणां सश्ेपतो विवरणम् | 

प्रधम-सगे--दइ तवने .युधिष्ठिरसत्रिधौ दौत्यनियुक्ञस्य नन चरस्य 
संमाममः, वनेचरेण दुययीधनस्य राजनोतिनेपुष्यवणंनम्, तस्य प्रस्थानम्, 
युधिष्ठिरं प्रति द्रौपद्या ्रोजखिनो युष्ठोरोपनी वाणी च । 

हितोय-सर्गे-युधिष्ठिरं प्रति भोमस्य अन्नः खलं समरप्चपाति वाक्य" 
भौम प्रति युधिष्ठिरस्य शान्तिपूखं' वचनजात', पाण्डवसमीपै भगवतो 
व्यासस्य समागमः पार्डवक्लतो व्याससतकारश्च । 

ठतोय-सग-व्याससखरूपवणनम्, व्यासं प्रति युधिष्ठिरस्य सभक्ति- 
वाक्धम्, युधिष्ठिर' प्रति व्यासस्य नोतिगभंमाशासपूण वाक्छ', व्यासस्या- 
स्न्, नाय विदाादानपूवक' तपस्याध मुपदेणः, सुनः प्रस्थानम्, श्रज्ञु न- 
समौपे यकश्षपमागमः, श्जु नस्य प्रखानोपक्रमः, भाव्यजनविरडण 
पाण्डवानां वैमनस्यम्, भ्रजु नछतद्रौपदोदर्भनम्, द्रोपव्या उहीपनोक्तिः 
व्यासान्नप्ेन यक्लेण सहज नस्य दहिमालयपादविशेषमिन्द्रकोल' प्रति 
प्रखानच्च । 

चतुथं सग--शरत्-शोभांवण नम्, अजु नस्य हिमाद्विदशनच्च । 
पच्चम-सग --हिमवतो वण नम्, अजु नस्य हिमाद्विमूलप्रा्िः, यत्तस्य 

प्रतिप्रख्ान्च । 
ष्ट-सग --इन्द्रकोले श्रजनस्यारोदणादिवण' नम्, तवतार्जनस्य 

तपश्चरण, वनरक्षकमुखादिन्द्रस्य धनद्यक्षततपस्याखवणम्, श्रजनस्य 
पोभङ्गय गन्तव्यमित्य्सरसां गण' प्रति शक्रनिरेशख । 

सतम-सग- गन्धर्वैः सहाप्सरसामिन््रकोक्ते सविलासगमनादिकथन,, 
तघ्रागतामां षैषां शिविरसत्रिषैशादिवणं नच्च । 

अषटटम-सर्गे-गन्धवीणामप्सरसाञ्च कुसुम चयनादि विविधक्रोडावण नम । 
नवम-सग -साय'समयवण न, चन्द्रोदधवण न', सुरतक्रोडावणन,, 

पानगोोवण न", पुनरपि स'तेपतः सुरतवस्प"न' प्रभातवणनञ्च । 
दशम-सग --पाधेप्रलोभनाथ मप्परसाममेकविधा विलासाः, अरज नस्य 

तातृकालिको श्रव्या, वषौदि ऋतुवण नम्, अजं नतपोविघ्रा्थम्ठरसां 
प्रयासः, तासां प्रयासवेफण्यश्च । 

पंकादशःसग -- अज नाश्रमे विप्रङ्पधारिणो वासवसा समागमः 
इृश्द्राज नयोः कथा, प्रत्य्मृत्तरिन््रस्य पाथ प्रति रिवाशधनी 
पदेश । 
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हादश्सग--श्रज .नक्षतस्य शिवाराधनम्. अज नतपसातितप्तानां 
सिद्तापसानां शिवसमोपे गमन तत्तपोवण नञ्च, शिवक्षषं तापस- 
सान्त नमजुंनस्य खरूपकथनच्च, वराहमायया मूकंदानवस्य धन्जय- 
वधाथ ̀  प्रयाणम्, सगणसं न्यस्य किराततैशिनः शिवस्य सगयाव्याजेना- 

` ङनाखमसमागमः । 
चयोदशसग--मूकदानवाज नयोरन्योन्यमवलोकन, तदशेनेना- 

ज नस्य मनसि नानावितकः, शूकरशरोरिण' मूं प्रति पाथस्य शरक्तेपः, 
म्रूकद।नववधः, पाथं समोपे शिवदूतागमः, तदुक्तपाथोधिक्ेपञ्च । 

चतुर शसगे--शिवदूतं ` प्रत्यज नस्य जिगोषावचन', तच्छ त्वागता 
शिवचरसा वचनमाकणप ग्टहोतकिगातपतिवेशस्य शिवस्य सदेवगण्- 
सं न्यम्रज' नविजयार्थ मागमनम्, शिवाजं. नयोयु वण नम् । 

पञ्चदशशसग--चित्रयुडवण नम् । 
घोडशसग--किरातवेशस्य  शिवस्य(नन्यसाधारणसमरकौ शलसन्द- 

भनेनाजः नस्य मनसि वितकंः, शिवेन सहा नस्यास्तयुदवण नम् । 
सप्दशसम'- प्रथमतः शिवसेनया ततो भगवता महाज नस्य युम् । 

अष्टादशसग--अ्रज नस्य सस्वातिशयदश नेन शिवस्य प्रसादः, तत्र - 
नद्रादिदैवानां समागमः, अजं नक्तता भगवत्सतुतिः, अरज. नक्तं वरयाच- 
नम्, पाश्ुपतास्तप्रासिः, इन्दरादिदेवानामपि भगवदादेशेन वरदानपुरः 
सरं खस्ास्तप्रदानम्, कतकाथसप्राज नसय युधिष्ठिरसमोपे समागमः, 

गन्थसमात्निश्च। 

क्षिराताल्लं' नोय-सम्बजिनौ पीराणिकौ वातौ । 
“"त्रिःसप्तकञत्वी जगवीपतीनां'" श्त्यादौ- 

अथ कदा ई्टयपतिः कान्त वोस्तपोवो््योल्नो छतदेदसय॒ हितीय- 
ददनमूरत्तंज मदग्ने गाश्मपदमाससाद । सुनेरेकासोत् कामधेनुः । अति- 
येयः स निःसखो सुनोष्वरस्तदा तत्कामधेनुप्रभाषेण प्रभूतवलवाहनसय 
भूपतै्यधायथमातिश्य' कारयामास । _ ततस्ततृक्तामधेनुमाहाव्मममवलोक्य 
लोभाक्ञष्ट; कार्तवीर्यो जमदग्निसन्निधौ तां धेनु" प्राथ यामास । किन्तु 
घेनुधनो सुनिन तावत् कसत्नियाय तदहानमङ्गोचकार । तेन क्रोधान्धः 
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'चववश्वुः ख -चैदयरांजो अमदमग्नि' भिशत्य पेनुमाजक्, परन्तु तत्पन्ञो- 
.मपि. विःसपतह्लव्वः प्रहृत्य भाखमतः प्रखितः। भथान्तरे विदितहन्ताम्तः 
. क्रतेन कंतान्तोपमः परश्रानः पुष्करतः खग्डहमागत्य दुम तेः कान्त - 
कोस्य कछतकयमालोका पथिवीं निःक्षत्रां करोमो''ति प्रतिन्नाय 
 अनमेोप्रहारस'ख्यया धरित्रीं चिःसघललत्वौ . निःचतामकरोत्। परन्त् 
-श्यमन्तपयन्तके टे तन निहतत्तज्रियशोणितेन पश्च सरांसि परिपू 
तव पितरं तपैयामास । 

"वौय्यावध.तः ख तदा विवेद' इव्यादौ- 

` -धुराक्षिल्ल ` काशोपतिरम्बाम्बिकाम्बालिकानामामजानासुद्वाद्ायं' 
खय" स्वय'वर-सभामादवयामास। तच सरवंधनु्रतामथ्रणोभों सो 
निखिलक्रपतोन् पराजित्य तिखः कन्या जग्राह । श्रथ स खपुरमागत्य 
यदा विचिच्रवोय्यंण सदह ता विवाहयितुमुखतस्तदा शाखराजानमद्- 
मारमनाव्वणव'* मित्यम्बासुखाद खौषोत्, एवं च तां विनयेन शाखराजान 
प्रति बिससस्ज । धर्दशो शाख्ोऽपि तामवोयशल्कतया प्रत्याश्यात- 
वान् । भथ विधिबिडम्बिताया अम्बायाः प्राथनया भोष्गुरः परशराम- 
स्तदग्रहणाय भोष' बद्ुशः कथयामास । ततः शिष्योऽपि भोभो यदा 
गुरुवाकय' नाङ्गोचकार, तदा जामदग्नपस्तेन सह युयुध किन्तु समरे 
ऽस्मिन् “शिष्यादिच्छत् पराजयः मिति वचन जगति प्रचारयितुभेव 
परशुरामः शिष्यतः पराभवमवाप । 

“निपुणमिति मृकदानव' इत्यादौ- 

पुरा किलिन्द्रकोलपवेते तपस्यन्तमजंनमवलोका मूको नाम दानव 
स्तत् तपः सुरकाय्यसिच्यथ मिति मला वराहरूपमाख्थाय त' व्यापादयि- 
तुमुदपरतः । अर्जंनोऽपि त' वोभत्स' वराद" लच्छोक्षत्य शर' सुमोच । 
इत्यन्तरे वराहमनुसरन् कोऽपि किरातः शरेण तं विव्याघ। अथंकां 
लक्ष प्रति इयोः शरनिक्तेपस्य रगयाधघग्धविङदतय। किराताजनयो 
परस्यरयुद्मभवत्। ततोऽजंनसमरकौश्लेन ससन्तोषः किरातरूपी 
रस्तस्मं पाश्पतास्व' ददाविति दि-र् । 

दति पौराणिको कथा । 
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किराताख्ल नोयावलम्बितो महाभारतोयकथानुक्रमः | 

परासन् हस्तिनापुरे सामवाभोया गृपतयः । तेषामन्धतमतः कुरो 
कौरववंशः प्रसिद्धि गतः। सवंधव कुरुरेकः; प्रशस्यतरो नरपतिरावि- 
रासत् । तदन्वये शन्तदान्तगुणोपेतः शन्ततुर्नाम परमपूतचेता नरपति 
प्रादुबेभूव--लिलोकपावनो गङ्गापि यमर्बङ्गभाक्तवं नाङ्गोचकार। 
शान्तनोरन्याप्ये कासोत् सदहधग्मि णो- सत्यवतो नाम । तयोय धाक्रमं 
भागोरथ्या भोः सत्यवतोतो विचितवोयधितङ्दश्च जन्निरे। तेषा- 
मरबलितप्रतिन्नो भोपर: सत्यपालनाथ चिरकौमारः सन् राज्यः न 
जग्राह, बअरल्यायुष्कतयापरूणयौवन एव॒ चिवाङ्गदः शमनसदनमगात्, 
तेन हि कनोयानपि विचित्रवीर्यो राज्याधिकारमवाप। स काशोराजा- 
त्जामस्बिकामम्बालिकाञ्च प्रिण्यन्नपि अ्रपुतकः परेतपुरः प्रविवेश । 
ततस्ततक्तेचयोमंहषिव्यासो यथाक्रमं छतराष्ट पाण्ड नामानो दौ पुच्रावत्- 
पादयामास, तयोजधष्ो छतराष्ट : कनि पाण्ड रिति। व्यासवोय्यण 
तदा दासोतो विदुरः समजनोति शस््ोया कथा खुयते। यातु तावद् 
जपषछठोऽपि छतरषो जग्मान्धतया राजाः न प्राप, कनिष्ठः पाण्डर्व 
एथीोपतिः अभूत् । पाण्डोद" पत्री- कुन्तो, माद्रो च । तयोः कुन्तौतो 
युधिठिरभोमाज नाः मादोतो नकुलसदहटेवौ--एते पार्डो;ः पञ्च पुताः 
सञ्ाताः, तै हि पार्डोरपत्यतया पार्डवसंज्नया प्रखयातवन्तः। कुन्तोतः 
कन्यक।(वस्थायां सधसम्पकेण कर्णो नामाप्यपरः पुतो जज्ञ स कानोन 
दति शास््रप्रसि्िः । तरा स्य पो गान्धारो, तस्याः दुर्ययोधन-द्ःश।सन- 
तयः शतपुत्राः सच्नन्निरे ते च घात्त राट; पूवंपुरुषस्य कुरोनामानु- 

सारतः कौरवसज्नामभजन्त । 
श्रथ शापवशादकाले कालनिलय' गतवति पाण्डौ छतरष्ट : पाण्डवा- 

नपत्यनिविंशेष' पालयामास । एते कौरवाः पाण्डवाश्च सव्वं एव प्रभत 
बलश्चालिनस्तथापि तैषामन्तिके कुन्तोतनय' युधिष्ठिरमेकमनन्यसाधारण 
धञ्मगोल' ज्ञात्वा राट स्तमेव राज्ऽभिषेक्त् मभिललाष, किन्तु हिंसा 
परतन्घः क्र रमतिदुर्य्योधनो जनकाभिप्रायमवन्नाय स्वमातुलशकुनि- 
मन््णया वारणावतनगयां जतुग्ह' निग्भाय कौशलेन पाण्डवान् ततर 
प्रेरयामास । भध धमावसदहायाः पाण्डवास्तदा विदुरमुखतस्ताटभौं 
दुमेन्णां विदित्वा खयभेवानलेन तस्जतुनिलय' दगध्वा ततः प्रसिता 
पाण्डवाः प्र तपुर गता इति मनसि तिदय दुर्ययोधनो निःशङ्गमना 
वभ व । पाण्डवा श्रपि पुनद यौधनाक्रमणशङ््या कदमवैशिनो यतर ततर 
परिभ्रमन्तः क्रमेण द्रौपदीसखय'वरसभामासेदुः, तत्र॒ अरज नः पञ्चाल- 
पतेरङ्गोक्षतं मतृस्यलच्छ भिका दौपदौं लभते स्व॒ ततो मातुरान्नया 
पाण्डवाः सर्वएव श्वावरस्ताभेकां द्रौपदीं पलोलवे नाङ्गोचक्र्,;। ततो 
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विषाशान्ते खपुरमच्छतां पाण्डवानां प्राथ नया एटतराष्ट: खराजय' हिधा 
विभजा अश्मजाय हस्तिनापुरम् युधिष्ठिराय च इन्दरप्रख्' नाम नगरं ददो । 

अधानन्धरमपि पापमतिदुंवयोौधनः खराजामनिष्कण्टकं मन्यमानः 
शकुनिङुमन्ष्णया पाशकक्रोडाध" युधिषठिरमाद्वयामास, ध्मूत्ति- 
रपि युधि्िरो दैवविडग्वित इव व्यसनदोषमनालोचयन् सह कौर 
वेयिक्रोड क्रमेणानया कपटक्रीडया पराभवमवाप, परन्त॒पाशकपणानु-, 
सारेण तयोदशवषे' वनवासमङ्गोचकार च । षु इहादशवषे' यथेच्छ- 
देणावसितिरेकमन्नातवनवास इति श्र सत्यप्रतिन्नन रान्ना श्राल- 
पद्वोमाच्रसायेन राट. परित्यज प्रथमं दोनवैशेन हं तवनमासादितम् । 
इत एव वावैर्वंश नारग्भः, यत्- युधिष्ठिरं ह तवमे बनचर" इति । 

कविवणितस्यानानां संिप्रः परिचयः | 
द तवनम्--वनमिदं शोकमोहविरहितम्, भपि तु सरखतीतीर- 

वन्तिङ्खहक्ेत्रसचिदहितः कतमदपि स्थानमिति रेशकोविदा वदन्ति । 
रसा खलु दह तकाननसय काम्यकवनमित्यपरमभिधान' श्यते, तन्न 
मान्तरकारणानुसन्धाने मनसि समापतति यत्-कुरुक्तेत्रसत्रिहितः 
प्रदेशस्तावत् प्रायशः कश्चनमयः तत्क।ननमयप्रदेणसा एकशः काम्यकम- 
वरो हतमिति । बद्गवेषणयापि न तावदलमसःा वत्त मान' नाम सम- 
वधारयितुमितु्रदासोना वयन्तव । 

खाण्ववनम् । - वनमिदमासोदिन्द्रप्रखसत्रिधाविति म्ह।भारते 
मदिंणा व्यास्षेन बाडस्य' वणं तम् । शरसा स(म्प्रतिक' नाम मध्यप्रदे- 
शान्तगःतनिमार इति । यादा क्ष्णसदायः पाध; पावकप्रा्धं नया वनमिद' 
ददाह, तदा खार्डवरक्ताय माखण्डलः सदहात्ज नेन युयुधे किन्त, पाव- 
कात् प्र ्गाण्डोवः प्रभृतभुजवोर्य्ोजं नः सुरराज' पराजित्य जातवैदसः 
भुभष्टती' ठस्िमापादयामास तैन हि पावकः पार्थायाग्नेयास््नमचय- 
तूणोरादिकमपि ददाविति दिक. । 

हिमालयः ।--यः खलु परथिव्या ̀  मानद्ण्डरूपेण विराजत, तसासोम- 
महिश्नो हिमालयस्य सोमाभिद शविधौ मदहाकषैः कालिदासस्य स्ञोक 
एव बदलतया प्रामाणेयन प्रतिभाति । यदुक्तः कविना--भसु्तरसया' 
दिशि टेवतामा हिमालयो नमाम नमाधिराजः। पूर्वापरौ तोयनिधो 
वमा खितः एथिव्या इव मानदथडः ॥'" इति । 

इन्ट्रवोलपष्यैतः।-स तु हिमषद'शविरेषः। असपाधुनिक' नाम 
भस्िकिम" इत्यस्माभिरसकछदुक्ष' ग्रन्थभ भिकायाम् । 
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किराताजुनीयम् । 
२०): --- 

प्रथमः सगः; । 
| ॥ ----€ ०९ 

परियः कुरूगामधिप्रम्य प्रालनो 
प्रजासु वर्तिं यमयुङ्क्त वेदितुम् । 

स वणिलिङ्गी विदितः ममाययौ 
युधिषिर चं तवने वनेचरः ॥ १ ॥ 

श्रन्वयः-( युधिष्ठिरः) कुरूणाम् अधिपस्य {रिः पानौ प्रजास् एसि वद्रितूम यम् ( वनेचगम् ) 

युक्त) व््ित्ती स वनेचरः) विटिति, (मन) इ तवनै मुधिष्ठिर' समाययौ । वाच्यपरिवत्त - 

नम्-- यः; ्रयुजत,) बवणिलाद्गना तैन वनेचरेण युधि्िर समाय्य । अन्यत् समं पदः तुन्यगेव, 

एव' सवव न्ञयम् | ९ 

श्रथ तत्रभवान् भारविनामा कविः “काव्यः यगकेऽघक्तते, व्यवद्ारविदे 
शवितरन्नतथे । सद्यःपरनित तये, कान्तामग्ितितयापटेयरुज ॥* इत्यादा- 
लद्कारिकवचनप्रामाखयात् काव्यस्य श्रनकश्चयःसाघनताम्, “काव्यालापांख् 
वव्ययेत्” इति निषेघशास्तस्य असत्वाव्यविधयनाच्र पश्यन् किराताजनोयाख्यं 
मदहाकाव्य' चिकाषुः: चिकोभिताघ्ाविघ्नपरिममासिसम्प्रटायावि्छेदलत्तण- 
फलखाघनत्वात् -श्राणेनमस्क्रिया वस्तुनिदणौ वापि तन्मलम्” इत्याद्याशे- 
वीदाद्यन्यतमस्य प्रवन्धमुखलनन्नणत्वाच्च वनेचरस्य युधिष्ठिरप्रा्धिरूपं वस्तु 
निरिशन् कथामुपर्तिपति--िय इति। ्रादितः यौशब्दप्रयोगाद् वण 
गणादिश्ुदधिः अत्र॒ उपयुज्यते । तदुक्तम्--“टेवतावाचकाः शब्दा ये च 
भद्रादिवाचकाः। ते मव नेव निन्दाः स्यलिप्िति गणतोऽपि वा” इति। 
कुरूणां निवासाः कुरवो जनपदाः । “तस्य निवासः” इत्यणप्रत्ययः । “जन- 
पटे लुप” । तषामधिपस्य दुर्य्योधनस्य सम्बन्धिनोम् । शेषे षष्टो । सियो 
राज्यलच्छयाः। “कन्त कश्यणोः क्ति” इति कमणि षष्टो । पाल्यत्तऽनयति 
पालनो, तां प्रतिष्ठापिकरामित्यधेः । प्रजागगमनलात् सम्पद दति भावः। 
करणाधिकरणयोश्च" इति सूत्रेण श्रत्र करे लुट् । “डिडटाण्ज्” दत्या- 

दिना ङोप् । प्रजासु जनेषु विषये । “प्रजा स्यात् मन्ततौी जनै" इत्यमरः । 
त्रत्तिं व्यवह्ार' वेदितु' य॑ वनेचरम् श्रयुडक्त नियुक्तवान् । वशः प्रशस्ति 



र किराताज्ञु नोयम् । 

रस्यास्तोति वर्णो ब्रह्मचारौ । तदुक्तम्-न“स्मरणं कौ्तनं केलिः प्रे ल्तण 
गुद्यभाषणम् । सङ्ल्योऽष्यवसायश्च क्ियानिक्ठ तिरेव च॥ एतन््थयनमष्टाङ्ग 
प्रवदन्ति मनोषिणः। विपरोतं ब्रह्मचय्यभेतदेवाष्टलत्तणम् एतदष्ट- 
विधमेयनाभावः प्रशस्तिः † “वर्णणीद्व्रह्मचारिणि” दतोनिप्रत्ययः। तस्य 

लिङ्क" चिद्कमस्यास्तोति वगि लिखे ब्रह्मचारिषेशवानित्यथ : । स नियुक्तः, वनं 
चरतोति वनेचरः किरातः “मेदाः किरातश्रवरपुलिन्दा म्तेच्छजातयः"” 
इत्यमरः । -चश्ष्टः इति रप्रत्ययः। “तत्पुर्षे क्ति वदहलम् " इत्यलुक । 
विदितं बेदटनमस्यास्तोति विदितः, परत्तान्तन्नानवान् इत्यधंः । “अभे 
्रादिभ्योऽच” इत्यचप्रत्ययः। अथवा क्तरि कमधमपचारात् विदित- 
वत्तान्तो विदित इतु्रच्यते। उभयत्रापि “पोता गावः" “मुक्ता ब्राह्मणाः 
“विभक्ता भ्रातरः” इत्यादिवत् साधुं, न तु क्तरि कः । सकैक्ेभ्यस्तस्य 
विधानाभावात्। अतएव भाव्यकारः-- “जकारो मत्वधोंयः। विभमक्तमेषा- 
मस्तोति विभक्ताः, पोतभेषामस्तोति पोताः, भुक्तमेषामस्तोति भुक्ताः, इति 
सवत्र । श्रथवा जत्तरपदलोपोऽत्र द्रष्टव्यः । विभक्तधना विभक्ताः पोतोदकाः 

पोता मुक्तान्ना मुक्ता इति” ्रत् लोपशब्टाध माद कौयटः--“गताधंप्रयोग 
रव लापोऽभिमतः। “विभक्ता भातरः” इत्यत्र च धनस्य यदिभक्रत्वं 
तदुभ्राटषुयचय्यते । “पोता गावः” इत्यत्रापुप्रदकश्य पोतं गोषु आगे- 
प्यत । “मुक्ता ब्राह्मणाः” इत्यत “श्रन्रस्य भुक्तत्वं ब्राह्मणेषु उपचय्य त” इति । 
तददलरापि बन्तान्तगतं विदितलवं बेदितरि वने चरे उपचय्त। एतन “वनाय- 
पोतप्रतिबद्वत्स्ाम्” इति "पातु" न प्रथमं व्यवस्यति जल" युष्माखखपोतषु या" 
एवमादयो व्याख्याताः । अधवा विदितो विदितवान् सकग्मकादप्यविव- 

&3१9 चित्त कर्मणि कत्त रि क्रः। “श्राजितः कत्ता इत्यादौ यथादुः--“धातोर्था- 

न्तरे वनत्तेधीत्वध नोपसंग्रह्ात् । प्रसिद्रविवक्तातः कश्णोऽकम्मिका क्रियाः" 
इति । प्रतोहारादिना नापित इति वा । द तवने इं ताख्यं तपोवने । यहा दं 
दतं गते यस्मात्तदुदोतं दौतमेव दतम् । तच्च तद्नच्छ तस्मिन् । गोकमोडादि- 

रहिते इत्यथ ;, युधि रण सिर युधिद्धिर' घश्यराजम् “हलन्तात् मप्तम्या 
संज्ञायाम् इत्यलुम् । “गवियुधिभ्यां सिरः” इति षलत्रम् । समाययौ 
सम्प्राप्तः। अतर "वने वनेचरः” इति दयोः स्वरव्यच््ञनससुदाययोरिकधंव 

श्राद्च्या ठच्यनुप्रासो नामालङ्ारः। श्रस्मिन् सग प्रायो वश्यं ठत्तम्, 
तस्य लक्षणम्--“जतौ तु वंगु्छसुदार्तं जरो” इति । १ ॥ 

> । वाङ् त्राकनक्तौ -वक्छोति अदान कोम, अत्रावजत्र यरटि रकृक्व्रान ए्वीिदनत्र (महे यावक 

वखदशङ्् निमिड ( वर्यनम्मन ूरछिव्रि) (व दध्नतव्प्क नियूक् कश्ि्रािप्लन, उक्रह॑पि-व्वषशात्रो (महै 

वएनत्र निगिलरद खदशेखु ३ प्र) 7 वरदेन पूरिहिव्रनमोटणे अजाोश्मन कननिन । 



प्रथमः सगं, । २ 

क्ततप्रणामसख महो महोभुजे 
जितां सपरन निवैदयिष्यतः। 

न विव्यधे तस्य मनोन हि गप्रिय 

प्रवक्तमिच्छन्ति खषा हितेणिणः ॥ २ ॥ 
दिषां विघाताय विधातुभिच्छतो- 

रहस्यनुज्ञामधिगम्य भृश्तः। 

स सोष्ठवदाय्यविगेषशालिनौ 
 बिनिश्ितार्धामिति वाचमाददे ॥ ३ ॥ 

अन्वयः । क्तप्रणामम्य सपतनं जिता मरौ महीमे गिवेद्थिष्यतः त्स्य मनोन विव्य, हि 

{ितेषिणः रपा भियं प्रकतौ न इच्छ्ति। वाच-मनमा विच्यधे। हितैषिभिः $्वते। 
अन्वग्रः सः रसि हिषां विच्रताय विघानुमिच्छतः भृषतः नुन्नाम् भ्रधिगम्य सौष्टवियविगेष्- 

शिनौ विनििताधाम् इति वाचम् रद्द । वाचा-तेनः`शानिनौ विनिशितार्था वाक श्राद्दे । 

मम्प्रति तत्कालाचितत्वमादेशयम्तस्य तद् गुणसम्पद्रल्मादशेयन्नाह-- 
क्तप्रणामस्येति । क्षतप्रणमस्य तत्कालाचितत्वात् क्तनमस्कारख् सपतेन 
रिपु दुर्योधनेन । “रिप वंरिसपल्नारिदिषद्हषणदुह्दः" इत्यमरः । 
जितां खाधन्तोक्ततां मों महोभुजं युधिष्ठिराय, क्रियाग्रहणात् सम्प्रदान 
त्वम् । निवेटयिष्यतः ज्नापयिष्यतः। "खट; सदा” इति शप्रत्ययः । 
तस्य वनचरस्य मनो न विव्यधे कथमोहगप्रियं रान्न विन्नापयामोति 
मनसि न चचालेत्य् : ¦ "व्यथ भयचनलनयोः"इति व्ययघातोलि र । उक्तमघ - 
मर्थान्तरोपन्यासेन समध यत-न दोति। हि यस्मात्, हितमिच्छन्तीति 
हितषिणः खामिदहिताथि नः पुरुषा मृषा मिथ्याभूतं प्रियं प्रवक्र नच्छन्ति। 
अन्यथा कायविघातकतया स्वामिद्रद्धिणः स्यरिति भावः। “श्रमोख- 
ममान्यमर्षाभाषित्रमभ्ूयदकलं चेतिरचारगुणाः'इति नोतिवाक्याखते ॥२॥ 

तथापि प्रियाह राज्ञि कट॒निष्ठरोकिन युक्गेत्याणड्य सखराम्यनुज्नायां न 
दु्यतोत्याणयेनाह--दिषा्मिति । रहसि एकान्ते सः वनेचुश्ः दिषां शत्- 
णाम्, क््यणि ष्ठो विघाताय दिषो विहन्तुमिव्य्ध;। “तुमथाच्च 
भाववचनात्" इति चतुर्थो । “भाववचनाच्च” इति.तुमथ घञ प्रययः । भ्रव 

२। दष्शगेरि वूषिदिःकर निकटे ग {ट्ध्यावन) करटक टृगडन चाग्रडोकृठ इरेग्राण्ट थर 
अथिर दामे निष्दतन कव्रिदठ अन दटनषटवतर सश्र दभि शठेलना। (कनन), अङ्व शिद्रक्रो्रो 

त।5 चिद्रमिषे) कवं करिष्ठ यङिनांड कल्वन न | 



४ किराताज नोयम 

क्रियासु युक्तै प चारचक्तषः 
न वञ्चनोयाः प्रभवोऽनुजो षिभिः | 

अतोऽह सि चन्त॒मसाधु साधुवा 
हितं मनोहारि च दलम वचः | ४ ॥ 

अन्वग्रः। (ई) चप! क्रियाम् यकैः खनुजैविनिः चारचनचतुषः प्रभवः वद्धनौय्ाः न मवेन्नि। यत 

साघु, शसाधु वा ( मदुक्तम् ) नन्तुम् च्हसि। ट्ति मनीहार च वचः दुस॑भम्। वाचा--युक्त 

भनुजौविन; प्रभून् न वच्युः। अदत हितेन मनीहारिखा च वचसा दुलभ न भूयते) ४ 

ताद्य चतुरथ्यीमपि न दोषः। तथापि प्रयोगववैचित्रयविगेषस्याप्यनङ्ारत्वा- 
* दवे व्याचत्तत। विधातु व्याप्रार कन्त मिच्छत समामनकन्त कषु तुमुन् 

हिषो विदन्तुसुदयक्त मानम[ज्नान|स्येत्यथ् : । अतप्व भूमता ग्रुधिद्िरस्य अनु- 

ज्ञामधिगम्य । सुद भावः मौवं न्द् मामथ्येम् । सुष्टशन्दाटव्यग्रादद्न(तादि- 
त्वादङ्प्रत्यथः । उदारस्य भाव अ्रादायमघ् सम्पत्तिः तयो न्दः सोष्ठवौदटायखः। 
शरत श्रोदाय्य शब्द् स्याजाद्यटन्तत्वेऽपि “लन्षगरत्वोः क्रियायाः” इत्यत्ताल्य- 
सररस्यापि ईतुशब्टस्य प्रवनिपातमरकुवता सरत्रक्तंव पूवनिप्रातशास्तस्य 

नित्यत्वन्नापनान्र पूवनिपातः) उक्र काश्रिकायाम्-`"अयमेव लक्षण- 

त्वोरिति निदः पवनिपातव्यभिचारचिद्कम्" इति । ते एव विशेषः, तयोव 
विश्रषः । तन शानत गोमत इति मोष्ठवोटाच्य विगषणाल्िनौ तां, ताच्छैल्य 
णिनिः विनिञिताथ्ा' विशेषतः प्रमाणता निणांतार्घामिति वच्यमाणर्पां 
वाचमाददे सखोक्रतवान् उवाच इत्यघधः:॥२॥ 

प्रथमं तावदप्रियनिवेदकमाव्ानं प्रति अ्रन्नोभं याचते--क्रियाखिति। 
ड नरप! क्रियाम कत्यवम्तृषु युकतेनियुक्तैः अनुजोविभिखत्येः चारादिभि- 
रित्य; चरन्तीति चराः पचादयच) तएव चाराः, चरेः पचादयजन्तात 
प्रन्नादिल्ादगणप्रत्ययः। “त ख्व चक्तुयषां तं चारचक्षुष्रः। “सखपरमणर्डनल- 
का्य्याकाय्य विनोकनं चाराय्क्तषपि क्तितिपतोनाम्'' इति नोतिवाक्यामते। 
तदुक्तम्--“"गावः पश्यन्ति गन्ध न वेदः पश्यन्ति पर्डिताः। चार: पश्यन्ति 
राजानथन्तुभ्यामितरे जनाः इति । प्रभवो निग्रह्रानुग्रहसमर्थाः खामिनो 
न वच्चनोया न प्रतारणोयाः, सत्यमेव वक्तव्या इत्यथ; । चारापचरे चन्ुरप- 
चारवद्रान्नां पदे पटे निपात इति भावः। श्रतोऽप्रताय्यत्वादेतोः श्रा 

०। उशौशि यिद्रशोौप्यत्र अरि कटर निव छण के न्ड ; उड् बटन कत्रि देट्नषत्र न॑ककिनाघ्म 
सअटितावो त्राण सूदिण्ि यमकोओंरहनेगूर्वक सार] (मोेव ७ विप्णदरः खदार्कीगूक वर यमान् पत्रा 
र १४१३ सर्ज निर्न ठङमरोदषट, मिषटन दे क्रभे कका वनिष्ड तोत्रिन। 



प्रथमः समः । ५ 

स किंसखा साघु न शासि योऽप्ि 

हितान्न यः संश्णते स किम्प्रभुः । 

सदानुकूलेषु हि वुवेते रतिं 
न्पेष्वमाये षु च सव॑सम्पदः । ५॥ 

अन्वश्रः। यः भ्रधिप' साघु न शन्ति, सः जि'सखा। यः हितात् न मेगरणते सः किमाभुः। दहि 
चृपं१ कमाव्यषु च सदा अनृङ्रनैषुं (सतम्) सव सम्पदः रतिः कु्ते। वाचा--यन ्रषिपः न शिष्यते। 

तेन कि'सव्या ( भूम्रतै) पेन नसेग्र यते, तन क्िश्रभुणा मूतं । सवसन्पद्भिः तिः श्ियते। ५ 

रप्रिय, माघु प्रियं वा, मदृक्तमिति गशेषः, वागन्दोऽप्यय । क्षन्तु' सोद महसि, 
कुतः, हितं पथ्यं मनोद्ारि प्रियञ्च वचो द्लेभम्। अतो महचोऽपि 
हितत्वादप्रियमपि चन्तव्य्भित्यथं; ॥४॥ 

तंहि तष्णस्पाव एव दरमिन्याशड्ाह-- म इति । यः मखा ्रमाल्यादिः 
भ्रधिपं खामिनं साघु हितं न णस्तिन उवदिग्रति। शन्रुविशासिः' इत्या- 
दिना शासेद् दादिणादाद्दिकश्चकत्वम् । म दितानुपदेष्टा, कुसितः सखा 
किंसखा दृमन्ोव्यश्रः। “किमः नपे" इति समामान्तप्रतिषधः। तधा यः 
प्रमुः निग्रसानुग्रदससय स्वासो तात् आ्प्तजनात् हितोपरेष्टः सकाशात् । 
्राख्यातोपयारी” दइत्यपादानत्वात् प्रञ्चमो । न मंश्णुत न गषत हित- 

मिति शेषः! “समो गम्यच्छि" इत्यादिना सम्पृवाच्छणोतंरकम्कत्वा- 
दाव्नेपदमकश्मकत्वं ववल्तिकम् ¦ स हितस्यायखोता [ 'हितमयखोता' इति 
च पाठो श्यत ] प्रभुः किंप्रभुः कुत्सितखामो । पृववत् समासः। सवधा 
सचिवेन वक्तव्यः यातव्यः च स्वामिना। एवञ्च राजमन्तिणोः एेकमत्य 
स्यादित्यधेः। शेकमल्यस्य फनमदह-सदरेति। हि यस्मात् पेषु 
खाम्षु अरमा सह भवा श्रमाव्याम्तपु च। व्ययातव्यप ्रनुकूलेषु 
परस्यरानुरक्तषु सत्सु सवसम्मदः सदा रतिमनुरागं कुवत कुवन्ति, न जातु 
जदहतोत्यधः अतो मया वक्तव्य" त्वयाच ओरोतव्यमिति भावः। अ्रलेवं 
रजमन्तिणोहितानुपदटेग-तदश्रवणनिन्द्सामष्यसिदेरकमत्यलक्षणक।रणस्य 
निदिष्टस्य सव॑सम्पत्सिदिरूपकाय्य'णए समथंनात् काय्य'ण कारणसमर्थन- 
रूपोऽ्ौन्तरन्यासोऽलङ्ारः । तदुक्तम्--“सामान्यविगेषकाग्धकारणमावाभ्यां 
निदिष्टभक्षतसमथनमर्थान्तरन्यासः” इति ॥ ५॥ 

8 । दट्नछ्त्र वनिन, --मर्]वाफ | पएव्हे यंर्व्र एक, (टकंन यद्भीवृत्क दक्षि कब्र काष्वी 
नियुङ छङृलातिध्ण्र ककरा छेर्डि नष्डं । सखरुयव यामि यिग्र द) ख्यिग्र योक्रे वनिन) (कन, याौमाप्क 
सम) कद्विप्वन् ; (कनन), हिर्क्त्र बय खछिगधूत्र दाक एल ङ | 

९। ध्य .मष्दि- शोषोव्र ङि माधु दग ङ्प्म न), खनि एरषिदि; अदा व्य अङ 



६ किराताज्नोयम् । 

निसगदर्बोधमबोधविक्तवाः 
क्र भूपतौनां चरितं क्तं जन्तवः | 
तवानुभावोऽयमवेदि यन्प्रया 

निगृटतच्च' नयवक्ते विदिषाम् ॥ ६ ॥ 
विशङ्मानो भवतः पराभवः 

न्पासनम्थोऽपि वनाधिवासिनः | 

दरोदरच्छद्मजितां समोहतं 
नयेन अतं जगतो सुयोघनः ॥ ७ ॥ 

न्वध: । निसमदुर्वोधम् मूपतौनां चग्तिम् क्त, थवीघविक्तवाः जन्तवः क्र | (तथात्र) { निगृटतच्छ 

विदिषां नयवत्म मया यत् वदि, चयः तव अनूभावः। वाच्य-निसगेदुबधिन चरितन, श्रवोध- 

विक्त; जन्तुभिः ( भूयत), चह अतदिषम्, अनेन भनुभावन (भयते )। € 

अन्वयः (सः) सुयोघनेः व्रेपासनम्यः खपि वनाधिदास्िनः भवतः पराभवम् विशङड्मानः दुरदर्च्छद्- 

सम्प्रति स्वादङ्ारः पण्हिरति-निमर्गनि। निसर्मदुर्वधं सखभाव- 
दुग्रदम्। “षद्: द्त्यादिना सखलुप्रत्ययः। भ्रपतीनां चरितंकः 
अरवोधयिक्तवा शअ्रज्ञानोप्रहता जन्तवः, मादृशाः पामरजना इत्यथः, क्र, 
नोभयं मह्टत इत्ययः । तापि निगटृतत्वं सछतयाथाथ्यं विदिषां मघवत्म 
षाङगुखप्रयोगः, ( “मन्धिवियदयानानि संस्छाप्यासनमेव च। रेघोभावख 
विज्ञेयाः षडगुखा नौतिवैदिनाम्'"दन्यादिरूप्रो यत् मया अवदि ज्ञातमिति 
यावत् । विदेः कमेणि लुडः। अयम् इटं वेटनमित्यथः, विघेयप्राघान्यात् 
पलिङ्कनिर्दशः । लव श्रनुभावः सामध्यम्। अनुगतो भावोऽनुभाव 
इति घजन्तेन प्रादिसमासः। न तृपस््रटात् घञ्प्रत्ययः । ^खिनोमुवो- 
ऽनुपसर्ग” इत्यनुपमर्गाद्धवतर्घाताघञ् विधानात् । अतएव काशिकायाम् - 
“कथं प्रभावो राज्ञां प्रकृष्टो भाव इति प्रादिसमासः इति। दोषपरि- 
हारौ सम्यग् ज्ञात्वैव विज्ञापयामि; न तु हया कणंकटोरं प्रलपामि 
इत्याशयः ॥ ६ ॥ 
शिकागो मठो वीक) अ कट्वेन न, गिनि8 कृरमिट अङ्) नृग € खगोरोवुर्ने शवरन्णु्र यङ् 

ङ्टेट्गरे जिन ममूक्ि वनूत्रोगेःङ् कत्व वृक्रिथ। शं ङ्ङ वाटक। 

५।॥ (काथोव (मे च।छाविक-दरत्खग्र छ्गखिषित्रिख, योत्र (कायंग्र यरे सख्डनोवृरु मोर 

भमत्र नै स्वानि सामि प्प शङगयनैव निश्रूऽ डं नौखि-त्रोखि वोनिप्ठ शौत्रिद्र्टिः ३ 

योशनोौत्ररे मर्दिम। 



प्रथमः सेः । ७ 

^ तथापि जिह्मः स भवव्निगोषया 

तनोति शुभ्र गुणसम्पदा यशः । 

समुन्नयन् मूतिमनाव्यसङ्गमाट्- 
वर' विरोधोऽपि सम महात्मभिः ॥ ८ ॥ 

जितां जगतीं मयेन जेतुः समीहते वाच्य-सुयोधनेन नृपासनस्यन भ्रपि विशड़मानेन दुरोदर 

न्कद्मजिता महो रुमौह्यति । ऽ 

अन्वय; । तयापि जिद्यः सः भवन्जिगौषया गुणसम्पदा शखः यश; तनीति । भाति समुन्नयन् महात्मभिः 
खम विरीघः चपि भनाच्यसङ्गमात् वरम् । वा्य--जिद्धन तेन ग्रः तन्ते। समुन्नता विरोचन 

वरेण ( भूगते) । र 

सम्प्रति यदक्तव्य' तदाह-विशङ्कमान इति सुखेन युष्यतेम सुयो 
धनः । “भाषायां गामियुधिदश्छिषिरषिभ्या युज्वच्यः* दति युधे 
युच। द्पासनस्छः सिद्धासनस्थोऽपि वनमधिवसतोति वनाधिवामिनो 
वनस्थात् राज्यश्रष्टादपोत्ययः। भवतस्वत्तः पराभवं पराजयं विशङ्कप्नान 
उत्प्रेल्माणः सन्, दुष्टमुदरम्स्यसि दुरोदुर' दःतम्, एषोदगदिल्वात् 
साघु । द्दुरादटरा दूयतकारे पण दूरत दृगदरम्  इत्यमरः। तस्य 
छदना मिषेण जितां लब्धां टृम्ग्राज्जिता जगतीं महोम् । “जगती विष्टपं 
मद्यं वासच्छन्द) विगपयो.' इति वज्ञवन्तो । नयन नात्या जंतु वण।}कत्त 
समोहत व्याप्रियत, न तूद्राम्त इत्यप्रः । बनलवत्स्वामिकम् अविशुद्धागमरंच 
धनं स्नानस्य कुली मनःममाधिर्ति भावः। अत्र “दुरोदरक्द्मजिताम् 
इति विरेषगदारेण पटाथं प्रति डतृलेनोपन्यासाद् दितीय्रकाव्यलिङ्गमन- 
दारः । तदुक्तम् -“डेतार्वाक्यपदाधत्व काव्यलिङ्गमुदाहृतम्" इति ॥ ७ ॥ 

“नयेन जतुः जगतीं समोहदत' इत्यक्तम्, तत्प्रक्रारमाद- -तघ्रापौति। 
तथापि सागङ्घोऽपि जिह्मा वक्रः वद्धफ इति यःवत्। मःदुर्ययोधनः 
भवज्जिगोषयः. गुग॑मवन्तम्नाक्रसितुमिच्छयेत्यघं "हता" इति ठतोया। 

गुणसम्प्रटा दानदात्तिखयादिगुणगर्सिम्णा करणन शभ्वयशगस्तनोति। म 
खलो गुणल।भनोयां त्वत््म्पदमात्मसात् कन्त तत्ताऽपि गुणवत्तामात्मन 
प्रकटयतौत्यधेः। नन्वेवं गुणिनः सताऽपि स्ज्जनविराघो महान् टोष 
इृत्यागह्या मोऽपि सत्संसगलामे नोचसङ्गमादरसुत्कर्षावदहतवादिव्याद-- 
समिति तथाहि भूतिं ससुत्रयन् उत्कषमापादयन् ¦! “लटः शद्शानचौः 

१। ( मङ्ाव्रङ |) खौनैनि द्रछाज्टे कनकेन, खोव्र :रवीपन गिश्टोमघ्न मेमोगोर, उशाौभि 

खिति खोनेनाव्र निकठ्े श्राख्व यागङ) कर्शिवा कणे गागक-कोष्ोग्र किडठ षमलोप्क मीरिगोरद्न 

सत्र कत्रि छट कव्रिद्रट्छन। 



> किराताज्ञु नोयम् । 

क्रतारिषड. बगेजयेन मानवौ- 
मगम्यरूपां पटवो प्रपित्सुना । 
विभज्य नक्तन्द्िविमस्ततन्द्रिणा 

वितन्यते तेन नयेन पीरुषम् ॥ < ॥ 
अन्वयः । क्ततारिषडवगजवेन भ्रगम्यद्परा मानवीं पद्व प्रपितमुना श्रस्ततन्द्िणा तैन ( दुरव्याधनेन ) 

नक्तन्दिनं विभज्य नयन पौरुषः तितन्यते। वाच्य--क्रतारिपडवगैनयः) मानवी पदों प्रमित्सुः 
भस्तर्त्दरः स: तनौति। र 

दत्यादिना शद्धप्रेत्ययः। पनलडग्रहणमामर््यात् प्रथमास(मानाध्िकर- 
ग्यम् । मदहाव्मभिः समं सद्धे्यथः, “साकं सला समं सदह” इत्यमरः । 
अनामङ्गमात् दुजःनसंसर्गात् “पच्चमौ विभक्ते” इति पञ्चमी । विरोघो- 
ऽपि वर' मनाक् प्रियः। टेवादृहत वरः खं तिषु क्तोवं मनाक् प्रिये" 
इत्यमरः 1 श्रत मंत्रयधेक्तया मनाकप्रियत्वं विरोधस्य “भूति' मसुद्रयन्" 
इत्यस्य पृवव।क्यान्वये समाप्चस्य वाक्याथंस्य प्रनरादानात् समा्चपुनरात्ता- 
र्यानदीषापत्तिः । तदुन्नं काव्यप्रकागे--“समाप्तपुनरदानात् ममाप्- 
पुनरात्तकम्'” इति । म च वाक्छान्तरमेतत् येनोक्रदोषपर्द्िरः स्थात्। 
अरधान्तरन्यासोऽलङ्ारः। स च भ्नूतिसमुन्नयनस्य प्टाथविशेषण्दागा 
विराघवत्व प्रति हतुसाभिघानरूपकाव्यन्तिङ्ःनुध्रागित इति ॥८॥ 

ननु ““कातय्य' कवा नोतिः' इत्याशय नोतिगरुक्त' पौरुषमस्य त्याह-- 
क्तेति । षसं वग; षड्वगः। अरोण।मन्तःगलुण्णं कामक्रोघादोनां 
षड वर्ग ऽरिषड़ वगः, श्रिवभागवतवत् ममाम;! तस्य जयः क्रतो येन 
तथोक्तेन विनोतनवत्यथंः । विनीताधिक्रार' प्रजापानलनभिति भावः। अगम्य- 
रूपां पुरुषमातदुष्प्राप्याम् मनोरिमां मानवीं मनपदिष्टसदाचारन्तुस्प- 
मित्यथेः। पदवीं प्रजापालनणडतिं प्रपित्सुना प्रतिपत्तसिच्छना प्रपद्यतः 
सनन्तादुप्रत्ययः। “'सनि मोमा” इत्यादिनेसादेणः। “अत्र लोपोऽभ्या- 
सस्य इत्यभ्यासलोपः । अस्ता तन्दिः श्रालस्यः यस्य तन अरस्ततन्द्रिणा 
अनलसेनेत्यथेः। तदिः सोत्ो धातुः। तस््नात “वद्ादयश्च" इत्यौणा- 
दिकः किन् प्रत्ययः “कटदिकारादक्तिनः' इति वा ङोष्। "बन्दौघ्रटो- 
तरोतन्द्रौति ङषन्तौऽपि'" दति क्तोरसवामो। तथा रामायशप्रयोगः- 
“"निस्तन्द्रिरप्रमत्तश्च खदटोषे परदोषवत्'” इति । तन दुय्योौघनंन पुरुषस्य 

। चानन) ङृहेट्ठ विस्कमान (नके वर्क शप्याषन छननन्नध्न आाननात्क खङिक्म कर्िद्ठ 
अखिलासि कर्द पदाहोनतोद्क्नितमिख्नदोत्रप्व रिरथन यन रिखाव्र करिष्डटशन् । याद] इ्ठेक, 
एरध्छन-मःमर्न याग %[ अरा ज्रि८जव्र मर <गोत्रवदक्षक विरद्रा१९७ वर खांन। 



प्रघमः सगः ९ 

सखोनिव प्रोतियुज्ञोऽनुजोविनः 

समानमानान् सुहृदश्च बन भिः । 
स सन्ततं दयते गतस्मयः 
क्ताध्पल्यामिव साघ बन्ध् ताम् ॥ १०॥ 

धरन्तय्रः। गतन्मचः मः सन्ततम् अनुगोविनः प्रौतिनृजः सखौनव सुद: वन्वन: समानमानान् 

जन्धता च ठतापिपत्यामिव साघु दभ्यते) वाच्य--गनख्मयन तेन सखाय इवे खमानमानाः बन्धता 

त्राताधिप्रल्या इव् दश्यन्स | १० 

कग पारुषं पुरुषक।रः, उदोग इति यावत्। युवादित्वादणप्रत्ययः। 
“पौरुषं पुरुषस्याक्त भावे कम॑ण तजि" इति विश्व; नक्त चदिवाच 
नक्ान्द्वम् ग्रहोरात्रचारित्यथेः। “अचतुर” द्त्वाद्िना सप्तम्यधच्रच्योरव्य- 
यवोहग्डनिपातऽच्ममामान्तः । विभज्य त्रसां वेन्तायाभिदं कम्पति |कय- 
सिटमकाय्सिदमिति) विभागं सला नयेन नीत्या वितन्यत विस्ताथत ॥९॥ 

सम्प्रति खव्यानुरागमार--मग्दोनिति। गतस्य निरहङ्ारोऽतएवे 
म दुरधनः सन्ततम् श्रनारतं माधु मम्यक् अकपरम् इत्यथः । अनुजौ विन 
अत्यान् प्रोतियुजः च्ि्धान् सखोनिव मित्राणि इव दशेयत लोकस्येति 
प्रोष; । ̀ हेतुमति च इति णिच् ¦ “गिचश्" इति ग्राव्मनंपदम् । शाभनं 
हदय यषां तान् सुहृदा मित्राणि च। “सुद्ट्टद्दौ मित्रासित्रयाः' इति 
निपातः । वन्घुभिः भ्वाल्लादिभिः समानमानान् तृच्यसत्कारान् दशेघत। 
बन्ध नां समद्र बन्धुता ताम् । “ग्रामजनबन्धुमऽयेभ्यस्तल् ।” क्रतम ग्राधि- 
पत्यः स्वाम्य यस्यास्तां क्रताधिपत्यामिव दम्यत, बन्धन् अधिपतोनिव 
दशयते इत्यथ; । यथा अन्यादिषु मख्यादिवुदि्जायत लोकस्य, तधा 
तान् सम्भावयतोत्यथ नुजाव्यादौनाम् "कत्त र।प्छितितमं कश्य इति 
कम्यत्वम् ¦ पूव त्भ्सिन्नेव पटान्वये वाक्याधमिल्यः वगयन्ति--ष गजा 
अरनुजोव्यादोन् मख्यादोनिव दशयते। सख्यादयदव ततुतं पश्यन्ति। 
सरत्यादिभावैन पश्यतस्तांस्तथ। दशयते, खयमेव छन्दानुवत्तितवा स्वदश््नं 
तभ्य प्रयच्छतोत्यथंः । भ्रति स्वस्ये(श्र्घात्तस्)म्मितकम्लम्, यणि कन्त रनु- 
जोष्याटेः “अभिवादिष्टशार।त्मनेपदमुपसंख्यानम्” षवि पाक्चिकं कश्मलम् । 
एवं चात्राखन्तकश्धणो रज्नोऽर्न्ते कत्त त्वेऽपि “श्राराहयतं हस्तो खय- 

>। कामप्कोवोति सषु ग्िशुग्रो एएप्वी1वन यन्नरं अनूनेिटे यलागानन-नैकख योथ 
द्टेदात्र ङ्ख सन्नम ३३१ खष्डाोव्रोद क्वा कर्व विसखा्रचर्ददक नोरिष्ठव कौ? (गोक्रर विव 

ख प्रिटरट्ट्न १५ ५. 



१० किराताज्ञु नयम् । 

असक्तमाराधयतो यथायथ 

विभज्य भक्ता समप्चपातया | 

गुणानुरागादिव सख्यमोयिवान् 

न बाधतेऽस्य विगणः परस्परम् ॥ ११॥ 

अन्वग्रः। ग्रथाग्रथः विभज्य समपक्तपातया भक्ता सक्तम् अाराधग्रतः रस्य विगणः गुणानुरागात् 

स॒ग्व्यम् इग्रिवान् इव परस्परः न वाघते । वाचा-लिगरन दंयुषा न वाध्यते। १९१ 

मेव” इत्यादिवत् श्रश्रयमाणकर्म््ान्तरत्वाभावात नायं गैरणादिसत्रस्य विषय 
डति मत्वा “गिचश्” इत्यात्मनेपदः प्रतिपेदिरे । भये तु णेरणादिसूत्र- 
विषयत्वमपि श्रस्योक्तम । यथाह-- “पश्यन्ति त्या राजानम्, दशयते 
अत्यान राजा, दभ्यते भृत्य राजा अत्र श्रात्मनेरद' सिद्वं भवति 
डति अ्रत्ाद कंयरः--“"ननु कम्प्रान्तरमद्वावाटतव्रात्मनेपटेन सम्धाव्यम् । 
उच्यप्र--ग्रस्माटरेवोटादग्गाद्ाष्यकाग्स्यायमेवाभिप्राय ऊद्यतं। ्रणयन्ता- 

वस्थायां ये कत्तकश्यणो तदव्यतिरिक्तकश्प्ान्तरमद्वावात् आत्मनेपद न 
भवति यथा “म्यनलसमागेदगति मनुष्यान्" इति, इहतु अशयन्तावस्धायरां 

तणा अत्यानां णौ कम््त्लसिति भवत्य वात्मनेपदम् इति॥ १०॥ 

न चायं त्रिवग!त प्रमादयतोत्याद्--असक्रमिनि यधघ्ायधं यधासं 

विभज्य मद्रूपं विविच्येव्यथ् यथास्वे यथायथम्" दति निपास्तनाद्- 

दिमावो नपुसकत्वच्च । "स्वो नपु मकर प्रातिपदिकस्य" इति छम्वत्वम् । 

पत्ते पातः पन्नप्रातः आमक्रिविश्नेषः ममः तृल्यो यस्यांमा तथा तया सम- 

पक्तपातया-. भक्तया अनुगागविगेषेण.पूज्येषु अनुरागौ भक्तिर्तु्रपदणः, पुज्यस् 
अर्यं त्वग इति भावः। अमक्तमनामक्तम् अ्रव्यमनितयेति यावत्. अआ्रारा- 
धरत मेवमानस्य अरस्य द्र्ययीघनस्य त्रयाणां घञ्याथेकामानां ` गणस्विगण- 
{स्तिवग्.। "तवग च्रम्यमकामाथयत्वगः ममाक्षकः इत्यमरः गुगानु- 

रागत तटोग्रगुषेषु अनुरागात् गुणवदाखयन।भादित्यथंः सख्यं मैत्रोम्, 

"सख्यः" इति यप्रत्ययः । ईयिवान् उपगतवानिव इति उतप्र्ना ।“उपेयि- 
वाननाण्दाननचानश” इति क्सुप्रत्ययान्नी निपातः, `ननात्रोप्रसगम्तन्चम्" 

दति कागिकाकार ग्राह स्म। परस्पर! न बाधते, स्षमवत्ित्वादस्य धमाथ 

कामाः परस्पमरानुपमदन वदन्ते इत्यथः, उक्तञ्च--“घधम्धाथकामाः सममेव 

सेव्या यो इखकसक्तः म जनो जघन्यः" इति ॥ ११॥ 

०] छनि खष्ङ्व नो्रिहौवनुर्क्दक (नाकम्बद मुनक चकनंषेशोघ्व सिकं भ्ष्ठत्र श्र 

अकर्मन् स्तन, सक्लत्गनदक (मोकतोनि वक्व ममान मन्रम् यकन कल्रन वदरं शत्र जार्बिगडा (वंन 

यौक्दनट्मद शरि छख कविग्राप््न कृशं वावक्ोत्र कट्द्रन। 



प्रथमः समे । १९ 

“निरत्येय' साम न दानवजितं 

न् भूरि दान विरय्य सत्क्रियाम् । 

प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनो 

गुणानुरोच्चेन विना न सत्क्रिया ॥ १२। 

वसूनि वाज्छन्र वशो न मनुना 

स्वधमय इ ताव निच्रत्तकारगः । 

अन्वध;। तम्य निरत्यथ्रः सास दानवन्नित न, सत्क्रियां विरहय्य भूरिदानः न, विेषशालिनर 

सतुत्रिग्रा गुणानुरोधधन विनि न 1 वते ॥ वाचा--निरव्ययन सास्रा दानवन्तितेन) मूरिदानन, 

{ वशपशसिन्या सत्क्रियया प्रहव्यत्। 

^ अथ श्लोक तरयेम उप्ायकौ शलं दयन् आदौ मामदाने टशेयति--निर- 

ल्ययमिति। तस्य दुरयपघनस्य निरत्ययं निर्वाधम्, श्रमाधिकमिन्य्थः । 

अन्यथा जनानां दुग्र त्लादिति भावः। साम मान्त्म् ।'“माम सान्त्रमुमे समे 

चरत्यमर: । दानवजितं न प्रवर्तते, अन्यथा [लुब्धप्रवत्तनस्य ] लुब्धाद्यावज्जं 

नस्य श्क प्रियैव करेदु ष्करत्वादिति भावः । उक्रच्च-“"लब्यममरयन णह्ञायात् 

साधुमच्छनिक्धणा । मूखं छन्दानुरोचेन तच्वार्थन च प्तम्” इति । 

तथा भूरिःप्रभू्त न तु कदाचित् स्दल्यमित्यथ; । दानं घनलत्यागः, सदित्या- 

टरायव्ययम् ; “च्रादरानादस्याः सदसता'' इत निपातमंन्नास्मरणात् 

तस्य क्रियां मत्क्रियां विरहय्य विद्धाय । “ल्यपि नघुपूवात्” इत्ययाटेग्ः 

न प्रवर्तत, अनादभे टानवेफल्यादिति भावः। न चेवं सवत्र येनाविवैकिल' 

कोशद्धानिख स्यादित्या प्रवत्तत इति । विगेषशालिनो अतिशययो मनौ 

सतृक्रिया आदरक्रिया गुणानुरोधेन गुणानुागेण विना न प्रवत्तत ' 

नणुथग्बिना -"” इत्यादिना ठतोया । रगुणेष्वे वादरो भूरिदानच्च इति न 

उक्तट्ाषावकाश दूत्यथ : । अत उत्तरोत्तरस्य पुवपूवे विशेषणतया स्थापनात् 

एकावल्यनद्कारः। तदुक्त काव्यप्रकाभ --“्थाप्यतेऽपोद्यते वापि यथापूनं 

परं परम् । विशेषणतया वस्तु यव संकावलो हिधा” इति ॥ १२॥ 

०५] दिनि जनम रटेग्र| अगक्गोड एष्टिष्ड र्ना खद्रोतरमङ्काप्व सभोवथे विल्व शदन 

य शथोर्थको्मतर (मद कत्रिप्रद्न, (डे दिकणे (वन स्पोगर छन 917 ख्प्वड - मिज याद टद् 

भतरन्शव्र कर् क् 1 ८क७ द 1६1 प्रष्ठ >) । 

~५२। पशात्र काग्ठाविरोन, मृक्िथध्यत पानद नट छनि ममो्त्र न] क्िश्र) यद 

प्रान ङट्दरेनन। छशोत्र (गहे मविप्मिष ममाोक्रवरकिग्राऽ -९१।७१ दिप्दषनोनरर्दवकडे खटूटिङ रइेदेग्र भाटक । 



९२ किराताजु नौयम् । 

गुरूपदिष्ट न रिपौ सुतेऽपि वा 
निहन्ति दण्ड न स धम्यविश्चवम् ॥ १३ ॥ 

ˆ विधाय रक्तान् परितः परेतरान् 

अशङ्खिताकारमुपेति शङ्कितः । 
क्रियापबगेष्वनुजौ विसातक्लताः 
क्षतन्नतामस्य वदन्ति सम्पदः ॥ १४ | 

न्वध. । वभौ स वसूनि वाञ्छन् न, मन्यना न, स्तधन् इत्येव निहत्तकारणः ( सन् ) रिपौ सुते- 
ऽपिवा गदधपदिषटन दण्डने धन्द्मविप्रवः निद्न्ति॥ वाचा-- वशिना तेन वसूनि वाच्छता न नित्र्त- 

कारगन,) धम्विभ्रवः निष्टन्यति । १३ 

न्वध: शदितः सन् परतरान् परितो रचान् विधाय भश्रङ्ताारम् उपति। क्रियाप- 

वर्गषु श्न गौतिसातक्रताः सम्पदः थस्य क्रतन्नताम् वदन्त ॥ वाच्--शङ्किनेन सता श्रगद्धिताकार 
उप्रयते। भनुनीौविपात्क्रताभिः सम्पद्भिः क्रलन्नता उद्यतं | १४ 

अय दर्डप्रकारमादह-वस्नोति। वशो म टुरय्यौधनो वसूनि घनानि 
वाच्छन् न, लोभःत् न इत्यथ : । "वसरु तोये घने मणौ"इति वेजयन्तो । निद- 
न्तोति शेषः । तथा मनुना कोपेन नच) "'मन्यदन्ये क्रतो क्रधि इत्य- 
सरः । “'घम््शणस्वानुसारगण क्रोघनलोभविवजितः'' इति स्मरणादितयघ 
किन्तु नि्त्तकारणः निठत्तनलाभादिनिमित्तः सन् स्वघम्म दत्येव स्वस्य 
रान्न: सतो "मम श्रयं घ्री ममेदं कत्तव्य मित्यस्माटेव डतो रित्यथः । “श्रद् 

ण्डान् दर्डयन् राजा टर्डयांखेवाप्यदण्डयन् । च्रयग्रो महदाप्रोति नरकच्धेव 
गच्छति ॥* इति स्मरणादिति भावः। गुरूपदिष्टन प्राइविवाकोप्रदिष्टेन। 
धम्य्णस््र' पुरस्छत्य प्राङविवाकमते खितः । समाहितमतिः पश्येत् व्यव- 

ह।राननुक्रमात्" इति नारदस्मरणात् । दण्डेन दभेन शिक्तयेव्यथः, रिपो 
सुतेऽपि वा स्थितमिति शेषः एतन त्रस्य समद्रितत्वम् उक्ताम् । घम्म 
विश्वः धश्चव्यतिक्रमम्, अधस्ममिति यावत्। निहन्ति निवारयति। 
दुष्ट एव अस्य गत्र: शिष्ट एव बन्धुः; न तु सस्वन्धनिबन्धनः पक्चपातो 
ऽस्तोत्यथंः ॥ १३॥ 

सम्प्रति मेदकीशलं दशयति-- विधायेति । शडग सच्ञात। श्रस्य शद्ितो 
© 

ऽविष्वस्तः सन् परितः सवत्र खपरमण्डले परेतरान् भाव्मौयान्, भवञ्धकान् 

०० लि.उखिग्र पट्वषन, भनप्मारशोन अकर (समदविवथ्लि रद्रेग्रा “ट| ख।मोत्र खर्वी" 

वहेकशं "न कव्रञ्के गप्र देक अथव] शृ्यवेरे र्ठेक छकगरिषटि प७ष्रा वृर्रिधैदे पमन 
कटव्रने | 



प्रथमः सग: । १३ 

- अनारत तेन पदेषु लगम्थिता 

विभज्य सम्यग्विनियोगसत्क्रियाः । 

फलन्त्य पायाः परि हितायतीः 
उपेत्य सङ्षमिवाथसम्यदः ॥ १५ ॥ 

अन्तथः। तेन परेषु मस्यक्र. विभज्य विनियौगखनुक्रिग्राः न्नन्मिताः उपया; सहइषम् उपेत्य इव 

4{र्ठ'हितायन्नैः घरथंसम्पढः अनारतं फलन्ति ॥ वाचा--विनिगोगस्तृक्रिरैः लम्मितेः उपप्रैः परि- 
ध'दिताग्रन्यः अय सम्पदः फल्यन्त । १५ 

इति यावत् । यहा परान् इतरयन्ति भेदेन आत्मसातकुवन्तोति परेतयान्, 
तत्करोतोति ण्यन्तात् क्मगि अगप्रतायः | गक्लन्तोति रक्तान् रत्तकान् मन्त 
गुसिममर्थान् इतथ नन्दिग्रहि" इतादिना पचाद्च । विघाय क्षता 
नियुज्य इतव्रघ : । अगद्भिताकागम् उपेति, स्वयम् अविश्वस्तोऽपि विश्वस्तवत् 
पव व्यवहरन् परमुखेनव परान् भिनत्ति इतथ: नचतान् रन्नान् उपे- 
ते येन तेऽपि विकुवारन् इतद्राह-- क्रियेति । क्रियापवगषु कश्चसमा्षिषु 
अनुजोविसात्क्षता त्राघोनाः क्षताः अपरावन्तितया दत्ता इतग्रथः: । “टये 
त्रा च” इति सातिप्रतवयः। खम्पदोऽस्य राज्ञः कछतन्नताम् उपकारित्वं 
वटन्ति, प्रोतिदानेरेव अस्य सतज्नतं प्रकाण्यत, न त् वाद्ातेण्व इत्र; । 
(क्तक्न राजनि अनुजोविनोऽनुरज्यन्ते श्रपुरक्ता्च तं रक्न्तोति भावः]॥ १४॥ 

अर उपायप्रयोगस्य फलवन्तां दशयति--अनारतभिति। तन रज्ञा 
दुर्य्योधनेन पदेषु उपा [ट्]यवम्तुषु । “पदं व्यवसितत्राणस्थाननच्तमाङ्धिः वम्नृषु 
इत्रप्ररः। सम्यक असद्धोखम् श्रव्यस्तं च विभज्य विविच्य विनियाग एव 
सत्क्रिया अनुग्रहः सत्कार इति यावत्, यासांता लश्मिताः स्थानेषु सम्यक 
प्रयुक्ता इतथ: उपायविगेषणं वा, पायाः सामादयः सङ्कष परस्परस्पदा- 
सुपेतय दव दति उतुप्रेक्ता। परिल्र'हितायतोः प्रचितोत्तरकालाः, स्थिरा 
दूतप्रधः। ्रथसस्पमदोऽनारतम् अजस्र" फलन्ति प्रसुवते इतथ: ॥ १५॥ 

28 कि शवर, कि वको परप्वीवन मर्दवदे योग्रब्रनगैपक् वकन्छकत्यी निनुक् कञ्चिगर 

शप्र अरि अवि रश्टेश्रऽ रिश्वष्छव्र छाश दावशोत्र कल्वरन। निगिन कावानिरगहष्टत्र शवर 

कर्न विभषद्क यां गन्णेप्ररे उंदोत्र कृर्कठ अकां कद्र) थ।ट्क। 

३८। दटदीदन मेयाक विव्वहनाधूर्ववक यशोट्यज्ि गोत्व खङ्यैश्नर्कातोपित्र निष्प्र ङप्वुन्, 

थल छांशात्र मोमोरि ठगोग्रषटषेग्र (वन भतस्णेत्र न्णकोमर् कांप खङंख शद्रिनौभवृक्किटयां१) विषकवरामि 
नद् कृब्रि८र८क । 



१४ किराताज् नोयम् । 

अनमकराजन्यरथाश्वसङ्् ल 

तदोयमाष्याननिक्षेतनाजिरम् | 

नयत्ययुग्मच्छदगसििराद्रेतां 
शशं पीपायनदन्तिनां मदः ॥ १६ ॥ 
सुखेन लभ्या दधतः क्रघोबलें 

अक्ष्टपच्या इव शस्यसम्पदः । 
वितन्वति केममदेवमादटका- 

श्चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति # ॥ १७ ॥ 
रन्वथ्रः। अनुग्मच्छृद्गन्षिः छपौपाय्रनदन्तिनां मदः अनेकराजन्धरथाश्रसङ्गनः तदौयम् भरास्थान- 

{नक्रेतनाजिर' भगम् च्राद्रता नयति ॥ वाचा--भयुग्मन्छदगन्विना मदेन भद्रता नौमते। १६ 

अन्वयः तिन चिगय चेम वितन्वति ( समति) अटवमादका; कुरवः भङ्गरखपचाा दव क्रषोबनः 

सुवन ननभ्याः शस्यप्म्यद; दधतः (सन्तः) चकासति ॥ वाचा-म्रदवमःठकः कुरनिः द्घर्चिः 

चकाभ्यते। १७ 

अश्र सम्परटभेवाह--श्रनेकेति। अ्रयुग्मुच्छदस्य सप्तपगं पुष्पस्य गन्ध इव 
गन्धो यस्य श्रसौ श्रयुग्मच्छदगन्धिः । “मप्तम्युपमान - -*दतप्रादिना बडत्रोहि- 
रत्तरपद्रनोौपश् । “उपमानाच्च” इति समासान्त इकारः । दरपाणाम् उप 
हारभ्रूता ये दन्तिनः तेषां मदः “उपायनसमुपग्राद्यमुपद्टारस्तथ्रोपदाः 
इतव्रमरः । राज्ञाम् अरपतयानि पुमांसो राजन्याः क्षत्रियाः । “राजशखशुरादयत्" 

इति यत्प्रतायः। रनज्नोऽप्रतय जातिग्रहणात् अण, रथाय अश्वाय रथाश्वं, 
सेनाङ्त्वादटेकवङ्ञावः । अनेकेषां राजन्यानां रश्ाशखन मङलं व्याप्तः तदोयम् 
आस्याननिकतनाजिरं सभामण्डपाङ्णम् । {श्रङगण' चत्वराजिरे” इतमरः 
च्गम् श्रताथम् श्रादरतां पड्किलत्वं नयति । एतन मदहासख्दिः अरस्य उक्ता। 
श्रतएव उदात्तालङ्कारः तथा च{नड्गरस॒व्रम् ।--"समड़पमदस्तुवणन- 
मुटात्तः” इति । १६॥ 

सम्प्रति जनपदक्तेमकरत्वमाह-- सुखेनेति । चिराय तस्मिन् दुग्योधनं 
चतेसं वितन्वति न्ेमङ्करे सति देवः पन्नेन्य एव माता येषां ते टैवमाटका 
वथ्यम्ब् जोविनो टेशणाः, ते न भवन्ति इति ्रदटेवमाटकाः, नदोमाटका 

०७। <फग्रवजव्र दथ 9 खश्वनमूद्र् पएट्वीशनत्र मखापटगयोत्रम नमाकोर्म रङग, छत्र 
एप्याषमप्क व्व मक्लरौ देगएोकन अनन कत्िव्राएन,रःर।शाप्तव्र ¶डयत्म रृडेष्ठ कत्रि मदगे 
शूनमेतर छग गकम यमवामि-त्रत्रो सगोत्र मञाग७गएकत्र माडखिमिग्र मार्यरश्डेव्राद्् | 

[0 1 9 2 १1 मिमे 

चकार्वे' इति ख पादः | 



प्रथमः सगं: । १५ 

उदारकोत्तरुदय' दयावतः 
प्रशान्तबाधं दिशतोऽभिरक्षया | 

सय. प्रदुग्धे ऽस्य गुणोरुपसखरता 
वसूपमानस्य वसूनि मेदिनो ॥ १८ ॥ 

भन्वय; । उदारकीत्तः दयावतः प्रशान्तबाधम् भनिरच््रा उदयः दिशतः वसूपमानस्य भ्रमय गुखः 

'उपस्न ता मेदिनौ वसूनि खय' प्रदुग्ध ॥ वाचा--परिवर्नः न भवति । १८ 

इत्यर्थः “टेशो नद्यम्ब तथ्चस्ब सम्पन्नव्रोद्धिपालितः। स्यात् नदोमादटकों 
टेवमालकश्च यथाक्रमम् ॥* इत्यमरः एतेन श्रस्य कुल्यादिपृत्तप्रवत्त 
कत्वसुक्तम् । कुरूणां निवासाः कुरवो जनपदव्गेषाः। कष्टेन पच्यन्त- 
दति क्रष्टपच्याः । “राजसूय इत्यादिना क्मकत्तरि क्यपप्रत्ययान्तो 
निपातः! तदिपरोता अक्षष्टपच्या इव, कपिः एषाम् अ्रस्तोति क्रषौवन्तः 
कषेकोगित्यिथंः। “वजः क्षिः इत्यादिना वनलचप्र्॑यः, "वले" इतति दर\घ : । 
खेन अरक्तेजेन लभ्या लब्ध. शक्याः शस्यसम्पदां दधतः धारयन्तः । "नाभ्य. 

स्ताच्छत्ः" इति नुमागमप्रतिषेधः । चकासति मर्वोतृकषेण वन्तन्त इत्ययेः । 
““्रदभ्यस्तात्" दति मेरदाटृगः। “जक्तिलयादयः षट्" इति श्रम्यस्तसज्ञा । 
सम्पन्नजनपदतात् अमन्तापकरत्राचच दूःसाध्योऽयमिति भावः॥ १७॥ 

ननु एवं जनपदानुवर्सिनः कथम् श्रश्रनाम इत्यत ब्राह--उदटारेति। 
उदागर्कोत्तः मद्ायणसः । “उदारा टाहमहतोः'" इत्रमरः । दयावतः पर- 
दुःखप्रहरगेच्छोः ) अतएव प्रणन्तवाघं प्रगणमितोपद्रवं यथा स्यात् तर्त 
क्रियाविशेषणम्, उदयविगशेषणं वा । “वा टान्तण्न्त इत्रादिना गशमि- 
धातोखयंन्तातरिष्ठान्तो निपातः । श्रभिरक्षया मवंतस्वाणन उदयं छदि दिशतः 
सम्पादवतः वसूपमानस्य कुबेरोपमस्य । “वसुमंरखाग्निघनापिपेषु'' इति 
विश्लः। ब्रस्य दुरयीधनस्य गुण्दयादात्तिखादिभिः उपस््रता द्रविता 
मेदिनो वसूनि धनानि। "वसु तोये धमे मणो इति वजयन्तो । स्वयं 
प्रदुग्धे अक्त गेन दुय इत्यथः । दुः कश्चकत्तरि लट् । "न दुदस्र नमां 
यक्चिणौ इति यकप्रतिषिधः। यथा केनचिद्विदग्धन नवप्रस्ता 
रक्तिता च गौः खयं प्रदुग्धे तहइत् इति भावः। ब्रलङ्कारसु-““विभेषणमात- 

४१॥ छाव कवभोषक नट्ट, छनि कृला।मिं छन।“ग्र यषश्िठ) कत्रिवो भ्छदर यूत चनढ़न 
-कत्रिशरोटक्न  ब्रोष्ठेवोनो कृरिणेरितेष्णव्र यत्नोप्रोध्नङर्े गमामन्णेर लकं ङृरेटरषछ, वमन कि कर्मभे 
-वाडोड्रे (दने ममयं छात गमामबरृकि व9१ क्त्साष् । एर्वाषटन्त्र सकर मकलकव्र शकृष्टोटन 
कुक्रणनगेष यडोव् ठेदकर्वलाौर कब्विग्री८्ड् । 



१६ किराताजु नायम | 

महौजसो मानधना घनाद्धिता 
धनुर्भृतः संयति लब्धकौत्त यः | 
नसंहतास्तस्य नभिव्रहत्तयः 

प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समो हतुम् ॥ १८ ॥ 

अन्वयः । मनह्नौजमः मानघना; घनाचिताः संति समकौर्सयरः नसंहता नभित्रत्तयः घनुशतः 
श्रसुभिः तस्य प्रियाणि ममाहितः वान्कन्ति॥ व[चा--मद्रौनीभिः मानधनः घना्चितेः नरोर्निः 

नहतः नभिन्रवत्तिभिः घनुभ न्निः भियाणि वन्च्यन्त। १९ 

साम्यात् श्रप्रसुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः दति मवंखकारः। अत 
प्रतोयमानया गवा सह प्रकताद्धया मेदिन्या मदेऽमदनक्तातिशयोक्रिवश- 
दोद्यल्नोक्िरिति म॑न्नेपः ॥१८॥ 

वौ रभटानुकूल्यमाद्ट--सद्जम इति। महौजसा मद्दाचनःः, अन्यया 
ट्बेन्लानाम् अनुपकारित्वादिति मावः। मानः कुनलनणोननाद्यभिमान एव 
धनं येषां ते मानघनाः, भ्नन्यया कद्ाचिदूबन्दर्पीदूविङकर्वोरन् इति भावः। 
घनाचिंताः घनरचिताः मत्कनाः। अन्यधा दारिद्रयात् एमं जह्य रिति 
भावः । संयति संग्रामे लब्धकोत्तय्ः वद्यगस इतः अनन्यया कदाचित् 
मुय युरिति भाव संहता निघः सङ्गताः स्वाना न भवन्तोति 
नसंहताः, नजघस्य नग्ब्दस्य स्ुपसुपेति समान सिन्नेडत्तय्ा निघो 
निरोधात् स्वामिकायविघातक्रा न मवन्तौति नभिन्रव्रत्तयः पूवंवत्समासः 
अन्यथा स्वामिक।यविघातकतया स्वामिद्रोह्धिणः स्यः इति उभयत्रापि 
तातपयाथ : । धनु ता घानुष्काः । आयुघौयमात्रोपनक्तणमेतत् । प्राधान्यात् 
धनुग्रंहणम् । यस्य दुय्यो घनस्य असुभिः प्रारंः प्रियाणि समोहितु कत्त 
वाञ्छन्ति अनरणयाघं प्राणान् टातुसिच्छन्ति, अन्यथा दोषस्मरणादिति 
भावः। श्रत महाजस्त्वादिपदाधानां प्राणटानकन्तेव्यतां प्रति विभेषगगता 
छेतुत्वाभिधानात् काव्यलिङ्गम् अलङ्कारः) नन्नणन्तु उक्तम् । तथा 
साभिप्रायविग्रेषणत्वात् परिकराल्लङ्ार इलि दय।स्तिलितण्डलवत् विभक्ततया 
स्फ रणात् संखूष्टिः ॥ १८ ॥ 

> । छेकावकीडि पाठन् वफ एप्वीो्षन, मकेन जिक् मत्र्य कदिग्रा खदाप्द् छत्रटि नन्णोएन 
कंद्ठिप्रष्छन। दद्मठो कृद्यल्त्रागम कृूकत्राध्छत्र मप्रातिशण शर्य ररत श्रः सशत्र जच ृनप्तोरन 
कत्रिघ्टट्शन । 

४>॥ अ]व्लनानो, कृूलनोलांरिविष्प््र खचख्भिनी, शनषराव्र| नुवर, यक्तटकप्य नककोर्डि, 
ग्रस्त कखार्थगेव्रखयक, केकमजामन्मत्र, दवोशूकं वीोवरवर्तं योनैदिमच्छन् कङ्निग्राऽ दप्वीधृष्नत्र खे 
मन्नो्र्न चट्निवै | 



प्रथमः सगे: । १७ 

महोतां सच्चरितैश्चरेः क्रियाः 
स वेद निःशेषमगेषितक्रियः | 

महादयेससख हितानुवन्धिभिः 
प्रतीयते धातुरिषैहितं फले; ।। २० ॥ 
न तेन सज्य ̀  क्रचिदु यतं घनुः 

क्तत न वा कौपविजिह्यमाननम् । 

गुणानुरागेण शिरोभिरुद्यते 

नराधिपेर्माल्यमिवास्य शासनम् ॥ २१ ॥ 
पअन्वधः । अरभाषितक्रियः सः सच्चगितिः चरेः मरोग्तां क्रियाः निःरैषः वैद। धातुरिव तस्य 

दद्ितं नद्ोदधै; हितानुबन्विभिः फलैः प्रतीयते ॥ वाच्--तेन विद्यन्त । प्रतियन्ति, प्रथयन्ति वा । २. 
अन्वयः । तेन क्रचित् सन्यः धनुः न उद्यतम् ; भरानन' वा कीपविजिह्य न क्तम्! नराधिप; 

गुणानुरागेण भ्रसय शसन माल्यमिव शिरोभिः उष्टति । बाद्य--सः उन्धतवान् । क्तवान् । नरा- 

धिपाः वहन्ति । २९ 

सम्प्रति सखराष्रवत् परराष्रउत्तान्तमपि वेत्तोत्याह--मदह्ोशतामिति। 
अश्ेषितक्रियः समापितक्षत्यः, आफलोदयकमेत्यधः। सः दुर्ययोधनः, 
स्ुरितेः शद चरितेः, अवद्चकरित्यधः;। षचरन्तोति चराः तैः चरैः प्रणि- 
धिभिः, पचाद्यच् । महोनां क्रियाः प्रारस्भान् निःशेषं कंद वैत्ति। 
“विदो लटो वा” इति लादेशः । स्वरहस्यं तु न किदद इत्याद-- 
महोदयेरिति। धातुरिव तस्य दुर्ययधनस्येदधितम् उदोगो महोदयैः 
मदहाघदिभिः, हितानुबन्धिभिः हितम् अनुवश्नन्ति श्रनुरुष्यन्ति इति 
हितानुबन्िनः तेः खन्तेः इत्यध: । फलै; कायमिद्धिभि; प्रतोयतत ज्ञायत । 
फलानुमेयाः तस्य प्रारस्ा इत्यध; ॥ २० ॥ 

भि तवलमाह-- नेति । तेन राज्ञा क्रचित् कुत्रापि सह ज्यया मौव्वा 
सज्यम् । “मीवां ज्या शिज्िनो गुणः” इत्यमरः "तेन सदेति तुल्य्रोगे' 
इति बहव्रोहिः । धनुः न उद्यतं न जद्धांक्लतम्, भराननं वा कोप्रविजिद्यः 
कोपेन कुटिलं न क्ततं, यस्य कोपणएव न उदेति कुतस्तस्य युद्प्रसक्तिरिति 
भावः। कंथ तहिं आज्ञां कारयति रान्न इत्यताह-गुगेति। गुणेषु दया- 
दाक्तिख्यादिषु श्रनुरागेण प्रम्णा, माख्यपक्ते सूलानुषदङ्ग ण, यदा सौरभ्यगुण- 
~२० । याफला एत्वाषन भुरव एव दात्र मरोगननम् कोवीकनागे सट्नयक्रःन 

अतवनठ ददेप्र भाट्कन; किङ रपिदारात्र रात्र परप्वाद्टनत्र वाोतरक कर्मी अङ् (यद्र गोत्रिनैमट्नौीरन 

फमतर्णम्दे यद व्राजशवर्न खवर दहै्ट्टन । 

९--कि 



ष्ट किराताज् नोयम् । 

स यौषराज्ञे नवयोवनोद्धतं 
निधाय दुःशासनमिदशासनः । 

मखेष्वखिन्नोऽनुमतः पुरोधसा 
धिनोति इव्य न हिरण्यरेतसम् ॥ २२॥ 
प्रलोनभूपालमपि सिरायति 

प्रशासदावारिधि मण्डल भुवः । 

स चिन्तयताब भियस्त्वदेष्यती- 

रहो दुरन्ता बलवदिरोधिता ।॥ ३२ ॥ 
न्वयः । इद्ध शासनः सः नव्यौ वनोद्खतं दुःशासनः यौवराज्यं निधाय पुरोधसा अनुमतः ्रल्ित्र; 

( सन् ) मखेषु व्येन दहिरण्यरेतसः धिनोति ॥ वाच--दड़शासनेन तेन अनुमतेन भखित्नं न हिरण्य- 
शताः धिन्व्यते) रर 

लोभेन, नराधिपैः अ्रन्यभूपालेः श्रस्य शासनम् अन्ना, माला इव माल्य, 
तदिव। “च्चातुेश्यादित्वात् स्वाथ ष्यञ्” इति क्तौरसामो । णिरोभिः 
उष्ट्रे धायते । “वचिखपियजादोनां किति इति यकि सम्प्रसारणम् । श्रत 
उपमा स्फटा दव ॥ २१॥ 

सम्प्रति तस्य घाग्मिकत्वमाह-स इति। इदशासनो$प्रतिदहतान्नः स 
दर्य्यघनो नवयौवनोतं प्रगल्भं धुरन्धरम् इताध : । दुःखेन शास्यते इति 
दुःशासनः तम् । “'भाघायां शासियुधि"' इतप्रादिना खल्थ' युचप्रतपयः । यौव- 
राच्ये युवराजक््णि, ब्राद्मणादित्वात् यञ् । नधाय नियुज्य इतध 
पुरोधसा पुरोहितेन अनुमतोऽनुज्ञातः तस्मिन् याजके सति इतरध ;, तदुज्ञङ्ने 
दोषस्मरणादिति भावः। निष्टा" इति भरूताथ क्तः, नतु “मतिबुक्चि" 
इत्रादिना वत्तमानाधं ; अन्यथा “परोधस इताव्र "क्षस्य च वत्तेमाने 
इति षष्ठो स्यात् । अरखिन्रोऽनलसो मखेषु क्रतुषु व्येन दविषा । हिर्ययं 
रेतो यस्य तं हिरण्यरेतखम् भ्रनलं धिनोति प्रीणयति । धिन्वेः प्रौणनार्थात् 
“पिन्विक्कणव्योर च” इत्रप्रत्ययः । अकारान्तादेशः ॥ २२॥ 

२०} ग्रठ दरध्वीदन कमऽ पुण्ड खायूखः धर् छकार किश्व) काशत्रऽ यरि (काग कम्र ङ्न 
नूवे कृद्रिल कलन नां, मृगि छहर मर्श समत्रातदस् उग्र लौमन मानाद् मल्क व्व 

कृञि! शाधकन। 

२२ यथरिकख्नामन अछा पएप्दान म्वध्योवध्मोकड अद्रव एर्णामनट्क (योवत्रादजा 
मिपो कम्रड शरत्व्रौरिॐ यमूमरसि ठङेत्र खनेलम छखौटव रेदादत्र। गेषिक्टप्यत्र वैरडिनांक्न 
कत्रिष्छष्हम । 



प्रथमः समेः। १२. 

कथाप्रसङ्गन अनेरुदाषतात् 
अनुद्पुताखण्डलसुनुविक्रमः । 

तवाभिधानादव्यधते नताननः 

स दुःसहात् मन्तपदादिवोरगः ॥ २४ ॥ 

अन्वयः । सः प्रलीनभूपालम् स्थिराथति सुवो मण्डल" भावारिपि प्रशाषत् चपि तरदष्यतीः नियः 

{चन्तयति एव । रही ! बलवद्विरोधिता दुरन्ता ॥ वाच-तेन प्रशासता त्रेष्यव्यः भियः चिन्ान्त | 

बं लबदूविरोधितया दुरन्तद्रा ( भूयते ) । २३ 
अन्वयः सः कयाप्रसङ्गन जनैः उदाष्टतात् तवाभिधानात् अनुखताखरडलपनुविक्रमः नता- 

ननः ( सन् ) दुःखात् मन््रपदात् उरग दव व्यधते॥ वच्य-तेन विक्रमेण नताननेन उरग इव 
व्यथ्यते । २४ 

सचेत तादश उद्योगो तदहि श्रस्माभिनं निरुदयोगो्माव्यमितराशङ् 

उदयोगाशां दशयति--प्रलोनेति। स दुर्योधनः प्रलोनभूपालं निःसपत्म् 
दूतप्रधः। स्थिरायति चिरस्थाथि इताः भुवो मण्डलम् भ्रा वारिधिभ्यः 
श्रावारिधि। “श्राङमर्य्यादाभिविष्योः"'दति ब्रव्ययोभावः । प्रणखत् आन्ञापय- 
तरपि । “नत्तितादयः षट्” इति अ्रभ्यस्तसंन्ना । "नाभ्यस्ताच्छतुः" इति 
नुमागमप्रतिषेधः। त्वत् लत्त एश्यतो;ः आगमिष्तोः अआगाभिनोरिति 
यावत्। धातनामनेकाथ लादृक्ताय सिद्धिः, श्रधवा श्राङ्पूवः पाटः। “पतव. 
घताटसु"” इति चिः, “लछटः सदा” इति शद्टप्रतययः । “उगितश्च इति 
प । “श्रच्छोनद्योनु म्” इति विकल्यान्र ममावः । भियो भयहेत्न् विपदः 
इत्थ ¦ । चिन्तयति श्रालोचयति एव । स एवादह- ग्रहो ! बलवद् विरोधिता 

दुरन्ता दुष्टावसाना । सावभोर्नस्यापि प्रबलः मपरत्ः सद वेरम् वंरायमाणलं | 
प्रन पथवसायि एवैति तात्पयम् । सामान्येन विशेषपसमथ नरूपोऽर्थान्तर- 
न्धासोऽलङ्गरः ॥ २२ ॥ 

ननु गूढाकारेङ्ितस्य भयं त्वया कथ निरधारोताताह-- कथेति । 
कथाप्रषष्ःन गोष्टोवचनेन जनः तव्रतः इतथ : । अन्यत कथाप्रसङ्ः न विष- 
वैद्येन । “कथाप्रसङ्गो वात्तायां विषवेदयेऽपि वावत्" इति विश्वः । एक- 
वचनस्य श्रतन््रत्वात् जनविशेषणम् । यदा कथाप्रसङ्कः दना ते जनाश्च इतेपकं 
पदम् । उदाद्ृतात् उच्वारितात् तवाभिघानात् नामधेयस्मरणाड़तोः । 
छेत" इति पञ्चमो । “आख्यान भ्रभिधानच्च नामघेय्च नाम च 

२७। डिति निमशेक़ मोतरवरौ छूमथ््ल हृोत्रिाप्व गनन-नक्रिनन क्रिघ्नऽ चंगन इरे८ठ 
खौठि ठनि दहेट्ठ शक्तत्र, यद् छे सकण एषि कश्रिगरा रोघ्कन। ऽ} अदन काद्ित्र मिञ 

पिदशथ डि दग्र! 



२० किराताज्ञ नोयम् । 

तदाशु कत्तु" तयि जिह्ममु दयते 
विधोयतां तव विधेयमुत्तरम् । 

परप्रणोतानि वचांसि चिन्वतां 

प्रहत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः । २५ ॥ 

भन्वयः। तत् त्वयि जिह्म कर्तम् उद्यते तत वियम् उत्तरम् भाश विधौयताम्। पर- 
प्रणोतानि वचांसि चिन्वताम् मादृशं गिरः प्रहत्तिसाराः स्वलु॥ वाचा--विषह्ि। प्रवत्तिसराभिः 
गौभि ; ( भूयते ) | र्भ 

इतमरः । अन्यत तवाभिधानात् “नामकदेगग्रहणे नाममातग्रहणम्' इति 
न्धायात्- तश्च वश्च तवी ताच्यवासुको, तयोः अभिधानं यस्मिन् पटे तस्मात्, 
नुस्मताखण्डलसनुविक्रमः स्मताज नपराक्रमः सन् टुःसद्रात् श्रतिदुःसहात् 

मन्वपदात् मन्द्रशब्दात् स्मारकाचेतोः। श्राखर्डनस्रनुः उन्द्रानुजः उपेन्द्रो 
विष्णुरिति यावत्। "सूनुः पुतरेऽनुजे रवौ इति विश्वः । तस्य विः धन्त 
गरड इत्थ: । तस्य क्रमः: पादविक्तेपः खोऽनुस्मतो येन स तथोक्तः । `स्मत- 

गङ्डमहिमा उरग इव नताननः सन् { “उरगः पन्नगो भोगो इत्य- 

मरः । व्यथते दुःखायते, “पोड़। बाधा व्यथ। दुःखम्” इतव्रमरः । श्रतु्रत्कट- 
भयदोषादिविकाश दृवीरा इति भावः) *'सवंतो जयमन्विच्छत् 
पुत्रादिच्छे त् पराजयम्” इति न्याद्ाटज्न नःत्कषकथन' युधिष्ठिरस्य भ्रुष्- 
मेवेति सवेमवदातम् ॥ २४॥ 

ख्यत लां जिघांसा इतथ :, तत्र तस्मिन् दुय्यौधने विधेयं कनत्तव्यम् उत्तर 
प्रतिक्रिया राश विधौयतां क्रियताम्। ननु कत्तव्यमपि त्वयव उच्यता- 
मिति चेत् तत्राह-परेति। परप्रगोतानि प्रोक्तानि वचांसि चिन्वतों 
गवेषयतां माटशं वात्ताद्ारिणमितव्रय: । मिरः प्रहत्तिसाराः वात्तामात- 

६ १9 खाराः खलु । "वात्ता प्रततित तान्तः इतमरः ! वार््तामात्वादिनो 
£ 0 = © (> £ € + 

वय॑, नतु कन्तव्या्यौपदेशसम्थाः । श्रतस्वयव निघाय' कायसिति भावः। 
नद ०६ £ 8 

सामान्येन विरुषस्मथ नादयौन्तरन्यासोऽलङ्ारः " २५ ॥ 

२8। मरन (पमन सिमट्दप्ा-मूत्वा्छांज्रिड ट्दनप्टय 5 नाोश्किब्रि नाौम-मषनिड टर्म मञ्च वटम् 
दिकूवोङ्न रभेगेरत्र भोत्रवित्कन सदनेगु्वंक स्छांनन रटे वाभिरु ङग्र, उक्नं उल मोनवशरन॑ 

कथोथगत्कं यांगेनात्र नाम टेक्ात्र कव्रि्न् त्राल) एप्दी।दन, (फव्रन-उनत्र सस्छधनत्र रिक्म त्रम 

कश्चिद्रा खवनंरवमटन व्व) खल्व कट्वर 1 

२८ । यथव यानम मदु धमे कनि6ोत्रौ जिवः टृप्वीषट्नत्र यि यदोव्यात्री रिदा 
सव्राति ककरन । साोमतर वोडीशगी, गवदोई। नस्यददे जामोप्ततर वाका ब्र दहेग्र शाटक । 



प्रथमः सगे: । २१ 

इतीरयित्वा गिरमात्तसत्क्रिये 
गतेऽथ पल्यी वनसच्निवासिनाम् | 
प्रविश्य कछष्णासदनं महोभुजा 

तदाचचचेऽनुजसच्चिधी वचः || २६ ॥ 
. निशम्य सिङ्धि' दिषतामपाक्ततो- 

स्ततस्ततस्त्या विनियन्त॒मन्मा । 

पस्य मनुाव्यवसायदौपिनो- 
रुदाजहार द्रुपदेत्व्मजा गिरः । २७ |, 

अन्वयः ग्र वनसचनिवाहिनाम् पन्यी इति गिरम् दंरचित्वा चात्तननृभ्भिये गते ( मति) महीभुजा 
कषगासदन प्रविश्य भ्रनुनसद्धिघो तत् वचः भाचचते। वाचा-मरहौभुक्। २६ 

श्न्वयः। श्रय द्ुपदाव्मत्ना दिब्रतां सिद्धिः निशम्य ततः ततन्वाः भपाक्ततीः तिनियन्तुम् म्मा 
( सतौ ) वृपस्य मनुग्यवसावदौपिनौ; सिरः उदाजदहार। वाचा--द्रुपद्दाव्जव्रा अवसा मसनुव्यद- 

सायदौपिन्यः उदाजल्गिरं २७ 

दइतोति। वनसन्निवासिनां पत्यौ वनेचराधिपि दति गिरम् ईरयिता 
उक्ता श्रात्तसत्क्रिये ग्टहोतपारिताषिकरे गते सति। -तुष्टिदानभैव चाराणां 
हि वैतनम। तेहि तज्लोभात् सखाभ्िक्यषु ्रतोव त्रयन्ते" इति नोति 
वाक्यामृते। अथय महोभुजा न्ना कणासदनं द्रौपदौभवर्न प्रविश्य अनुज 
मन्निघो तदुवनचरोक्त' वचो वाक्यम् श्रचचक्ते श्राख्यातम् । श्रयवा कर्ष्णो 
पदच्छटः । सदनं प्रविश्य अतुजमच्रिघधौ तद्वचः छब्णा भआचचन्ते श्राख्याता | 
चक्तिडो दुहादेदिंकर्कत्वादप्रधानक्णि लिट् ॥ २६ ॥ 

निशम्येति । अघ दुपदामजा द्रौपदो दिषर्तां सिद्धिः विरूपां निशम्य 
ततस्तदनन्तरं, ततो दिषदुभ्य ्रागतास्ततस्त्याः श्रव्ययात् ताप इति 
त्यप् । श्रपाक्षतोविंकारान् विनियन्तु' नि रोचम् अक्षमा सतो दृपस्य युधि- 
शिरस्य मन्यव्यतसाययोः क्रोधघोदययोगयोः दोपिनो; संवदधिनोभिरो वाक्यानि 
उदाजहार जगाद इतथ ः॥२७॥ 

२७ । यन्त्र वटनएत्रनैठि यशोग॑खिव्रि निके नदद नार कत्रठ पए्निव्र (शधन भ्ोनडिऽ 
घ्मोगकौडवटनम यय्वनधूर्कक खर्र जगेटयत्र मत्रिदीटन वमवक वाक] दाङ कत्रिट्नन । 

२१1 यन्त्र सन्नेकननिनौ नक्कवे्नैत्र मभृक्किक्रभं। मिक्त यव कत्रि्र। डरोएत्र कृरु सनकात 

शव्रटन् सुक्र साद्व निल्वावि कत्रि न नै।वि8 नृनडिद (काषि ऽ ठेनाघ्मत्र ठेौनैक व्रामांम् 
वेक] वजिर लात्रिःनन् । 



२२ किराताज् नोयम् । 

भवादहशेषु प्रमदाजनोदित 

भवताधिक्तेप दवानुशासनम् । 
तथापि वक्तं व्यवसाययन्ति मां 

निरस्तनारोसमया दुराधयः । र८ ॥ 
अरवग्डमाखण्डलतुल्यधामनिः 

चिर' धरता भूपतिभिः खवंशक्ैः | 
त्वयात्महस्त न महो मदच्यता 
मतङ्गजेन खगिवापवच्जिता । ₹€ ॥। 

अन्वयः । भवारप्रषु प्र^दाजनादितम् अनुशासनम् अ्पिचेप इव भवति तथापि निरम्तनारी 

समया दुराधयः मां वत्त व्यवसाययन्ति॥ वाच्र--प्रमदाजनोदितेन भनुशाखनेन भधिततेपेशष 
भूयते । निरसनारौखमयैः दु राधिभिः अह' व्यवसाय्य । रेल 

अन्वयः} ाखर्डलतल्यधामभिः खद शनेः भूपतिभिः चिरम् यण्ड" टता महौ त्वया मटचुता 

मतङ्गजेन स्रगिव शात्महस्तन श्रपवज्निता॥ वाचा--तां महीं मदचु्रत् मतङ्गजः सजमिव लम् 
अपयजिं तवान् । २९ 

भवादृ्ेषिति। भवादृशा भवद्विधाः पर्डिता इतर्थः; । तेषु विषये । 
“तदादिषु इत्यादिना कञ। न्रा सवनाम" इतााकारादटेशः। प्रमदा- 
जनोदितं स्वोजनोक्तम् । वदेः कः । “वचिस््रपि" इतादिना सम्प्रसारणम् | 
रनुशासनं नियोगवचनम् श्रुधिच्रेपः तिरस्कार इव भवति । अतो न युक्त 
वक्त मित्रः; । तथापि वक्त मनुचितत्वेऽपि निरस्तनारोसमयाः तप्ाजित- 
श्रामोनतारूपस््नोसमाचाराः। “श्रमयाः गपथाचारक।लसिद्वान्तसं विद्” 
दतमरः । <दुराधयः समयोक्लङ्नदहेतुलत् दुष्टा मनोव्यथा + “वुःस्याधि- 
मनसो व्यथा"इतय्रमरः । मां वक्त' व्यवसाययन्ति प्रेरयन्ति । न किच्िदयुक्ल' 
दुःखिनामिति भावः॥ रेः ॥ 

परख॒ण्डमिति । श्राखर्डलतुलयधामभिः इन्द्रतुल्यप्रभावैः । “घाम रण्मां 
ग्ड टेरे स्थाने जन्मप्रभावयोः” इति हेमः । स्ववंशजेः भूपतिभिः भरता- 
दिभिः चिरम् श्रखण्डम् श्रविच्छित्र' टता मद्दो त्वया, मदं चोततोति मद 
श्यत्, किप्, तेन मदस्राविणा मतङ्गजेन स्वगिव श्रामडहस्तेन सखकरेण श्व- 
चापश्यन इताथ; । श्रपवजिंता परिहृता तक्ता । खदोषादेव अयम् पन- 
योगम इतथ; ॥ २९ ॥ 

२४८॥ वातुल खा निभै्नत्र अङि उभनैकटना यद्नानन खित्रछोत्र वनिग्रा व्र दटेत्र 
धुट्क ; ठभ यामोत्र रे मिषौकम मटनाद्दननो शौनाएाजिगरखिट्क नख्वन क्रादेः 4 विष्छ 
कथं] कटिए सामारक छा कर्रिव्डषट । 



प्रथमः सगे: । २३ 

व्रजन्ति ते मुटृधियः पराभवं 

भवन्ति मायाविषुये न मायिनः। 

प्रविश्य हि प्रत्ि शटास्तथाविधान् 

असंवताङ्ात्रिशिता इवेषवः ।। ३० ॥। 

गुणानुरक्तामनुरक्तसाधनः 

कुलाभिमानो कुलजां नराधिपः । 
परेस्त्वदन्यः क दूवापहारयेत् 
मनोरमामात्मवधूमिव गयम् ।। २२१ ॥ 

अन्वयः । तै मूढधियः पराभवः व्रजन्ति, यै माय्राविषु माथिनः न मवन्ति। शठाः तथाविधाम् 

्रसेठताङ्गान् निशिता इषव इव प्रविश्य प्रति ॥ वाच्--तैः मूटधौभि; पगभवः त्रञ्यते, £; माधिभि; 
न भूयते । शद; तघाविधा असं हत्ताङ्गाः निशितैः इषुभिः इव हन्यन्तं ॥ ३० 

न्वयः । भनुरक्तसाघधनः कुलाभिमानी ्वदन्य कः दव नराषिपः गुणानुरक्ताम् कुलजां मनीरमां 

शरियम् ात्मवधृमिव परैः भपद्ारयेत् ॥ वाचा--चनुरक्तस्ाघनेन गुणाभिमानिना त्वदन्येन कैन इव 

नराधिपेन मनोरम गुणानुरता कुलजा आाबबध.रिव शीः भ्रपह्ाय्ये"त | ३१ 

स्वदोषादेवायमनथांगम इतुकम् स च दोषः कुटिलेषु अ्रकौटिल्य- 
मेव इतपराह-- व्रजन्तोति। मूढधियो निविवेकवुदयस्ते पराभवं व्रजन्ति । 
ये माया्विषु मायावत्स विषये । “श्रस्मायामेघा' इत्यादिना विनिप्रत्ययः । 
मायिनो मायावन्तः, त्रोद्धादित्वात् इनिप्रतवयः । न भवन्ति | अतेव ब्र्था- 
न्तर' न्यस्यति -प्रविश्येति। शठाः श्रपकारिणो धुत्त; तथाविधान् 

'श्रकुरटिलान् श्रसंछ्ताङ्गान् श्रवम्तिशरोरान् निग्िता इषव इव प्रविश्य 
प्रवेशं क्त्वा ्रावोया भूता घ्रन्ति हि। “ब्राजवंदहि कुरिलेषुननोतिः" 
दति भावः ॥ २०॥ 

(न च लच््ोचाञ्चल्यादयमनथीगमः, किन्तु खोपेक्तादोषम्रुलत्वादिता- 
शयेनाह-गुरेति) भनुरक्तसाधनोऽनुकूलसदहायवान्, उक्तश्च कामन्दकोये 
--"“उद्योगादनित्तस्य सुसहायस्य पघोमतः । छायेवानुगता तस्य नित्य" शोः 

२>। हेखटना खोवमन्नेत्न रतोग्र वर्मोद्धव शक्रछीरि टगखितरिनैकर्टक खविष्ित्रखप्व 
िव्रिनामिड बहोल्क यागेनि किन मयावी स्डठ मार्ष कर्क मान] नेतरिराघ्मत्र भ्र (ङनांग 
खहट्छ भेत्रिखाश कत्रिघ्मन । 

७० । (थन | वाडहोदा आ्रोवोपिणीदर यङि म्र रित नौ कल््, (गहे नक्ल यविघ्वकौ 
भंनद् गेत्राख्वर् याश र्रेश्र वल्क | गामिड भत्र (यमन वर्श यनाौवुशुटर् वाङिशरट्नैत्र रिनागं 
माकन कटर, (महकन बुर्त्रमे (महे मम खकृष्टिलि दाङििपव्र कप्य यघ्वगनूर्दईदक छश करिनिप्क 
विनष्टे कत्रितरो वरप्क। 



२४ किराता नोयम् । 

भवन्तमेतहिं मनखिगहि ते 
विवत्तं मानं नरदेव वत्मनि । 
कथ' न मन्य॒ञ्च लयतुदौरितः 
शमोतसू शुष्कमिवागिनिरुच्छिखः ॥ २२ ॥ 

अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां 

भवन्ति वश्याः खयमेव देहिनः । 

भ्रन्वः। रे नररेव ! फतहि मनखिगहिते वत्मनि विवरत्तैमान' भवन्तम् उदौरितिः मन्य: 

शष्कः शमौतसम् उ्छिखः श्रगिरिव कथं न ज्वनयति।॥। वाच्--विवत्तमानः भवान् उदौरितेन 
मन्वे ना दुष्क: ण्मौतसः उच्छिखिन भगिना इव ज्वल्यते । ३२ 

मह चारिणो ॥"* इति । कुलाभिमानो त्ततवियत्वाभिमानो कुलोनत्वाभिमानो 
च, त्वदन्यस्त्वत्तोऽन्यः । “ग्रन्धारात्"” इतयादिना पञ्चमो ! क इव नराधिपो 
गुणः सन््यादिभिः सीन्दव्धादिभिखच अनुरक्तान् भ्रतुरगिणीं कुलजां कुल- 
क्रभादागतां कुलोनाख्च मनोरमां पियम ्रात्मवधमिव खभायामिव। 
वधजायाख्नषा स्वौ च" रतमरः। परेः गत्रभिः भन्ये अपद्ारयेत् खय- 

मेव श्रपह्ारं कोार्रेदितप्रघः। कलव्रापदहारवत् लच्छयपद्ारोऽपि रान्ना 
मानहानिकरत्वात् श्रनुपेक्षणोय इति भावः ॥ ३१॥ 

रथ दशभिः कोपोदोपनं करोति--भवन्तमिति । ३ नरदेव | नरेन्द्र! 
पतरं इदटानोम् ग्रस्मिन् य्ापताल्लेऽपीतयथ;। "“दतहि सम््रतोदानीमधुना 
साम्प्रतं तथा” इतमरः "'इदमोद्धिल' इति द्धिलप्रतयः “एतेतौ 
रथोः” इतातादेगः । आपदमेवादह-मरनख्िगहिते शूरजनजगुष्िते वत्मनि 
मागें विवत्तमानं शतव्रक्लतां दुदशामनुभवन्त्भितग्रधः । भवन्तं लाम् उदो 
रितः उदीपितो मन्यः क्रोधः शष्कः नोरसम् । “षैः कः” इति निष्टा- 
तकारस्य ककारः । शमो चासी तस्ति वि्ेषणसमासः, तं । शअमोग्रहणं 
शोघ्रज्चलनसखरभावात् छतम् उच्छिख उट्गतज्वालः। “छुणिज्चासे भ्रपि 
श्वि" इतमरः । वद्िरिव कथ न ज्वलयति, जचलयितुसुचितमितरध ; । 
"मितां इषः" इति खः ॥ २२॥ 

>| दौशनि स्त्रि खश्च (कान् कृलोशिम्ानी अन्रकुज्मकश।ग्रमन्यत्न नब्रैठि, छनौश्त्रङ्गं ठ्नजं। 
मध्नात्रभो निङखो्वीवर कोभ वर कलेच््ौ८क खरिका खनंश्वन कत्राष्र | 

०२ अगन वरे विशंरकाट्लऽ वव्रदिभर्िड शेघ्यं खवदिड शाकिग्र। गकु दर्भ प्छ 

कव्रिप्डष्न; दर् नत्र! (लनिकशन दञागनङ्ना (्काद ठेत्रोजिड दडेवरं रक गेनोरक्रव छत्र 
तकन यांनगनोौध्क हेष्रौशि कत्रिघ्ठष्डह न? 



प्रथमः समः । २५ 

अमधयुनान जनस्य जन्तुना 
न जोतहार्देन न विदिषादरः ॥ २२ ॥ 
परिभ्रमल्ञो हितचन्दनोचितः 

पटातिरन्तगिरि रेशुरूषितः । 
महारथः सत्यघनस्य मानसं 

दुनोति नो क्चिदय' कोदरः ? २४ ॥ 

„ अन्वय; हिनः स्वधम् एव म्रवभ्यकौपस्य भ्रापदां विहन्तुः वेश्याः भवति | ्रनषगन्यन 
जन्तु 1 विदिषा ( खता ) न, जातहार्देन (सताच) न जनस्य च्रादरो भवति ॥ वाद्-रर्भिः वश्यैः 

भूयते । भादरेण ( भूगते) ३३ 

यन्वध्रः। ( धाक् ) लीहितचन्दगौचितः महारथः (इदान) रेणुरुभितः पदाति; अन्समि रि परिभमन् 

अयं व्रकोदरः मव्यधनस्य ( तत्र ) मानसं नौ दुनीति क्षित् ॥ वाचा--ल्लीहितचन्दनीचितेन महारथेन 

रेग्रङूषितेनं थन्सगि {९ पदातिना परिखिमता धनेन व्रकोदरण दूयते। ३४ 

ननु अनन्तःशवरत्वाटय क्रोधः तपाज्य एव इताश्द्याह--श्नवश्ध्यं ति । 
श्रवस्यः कोपो यम्य तस्य अयन्ध्यक्रपस्य अतएव श्रापदां विहन्तुः निग्र 

हानुग्रहसमश्चस्य इत्थ, पुस इति शेषः टेहिनो जन्तवः स्वयैव वश्या 
वशङ्गता भवन्ति । शङ्कत" इति चत् प्रत्रयः। अतस्त्वया कोपिना भवि- 
तव्यमित्थ : । व्यलिरक्तु अनिष्टमाचटे,--अरमषशून्येन निष्कोपेष जन्तुना, 
कन्यया गोक इतिवत् “हेतौ” इति तोया । हदयस्य कश्य हादं स्र हः। 
शप्रेमाना प्रियता इर् प्रम द्धेः" इतप्रमरः। नुवादिल्वादण्। 'हप्यस्य 
दक्तेखयदगलासेषु" इति हदादेणः। जातद्ा्देन जातस््ेरेन सता जनस्य 
ादरो न, विहा हिना च मतादरो न। ब्रस्रषहोनस्य रागदहप्रौ 
श्रविड्धित्वारत्वादगण्यौ इतयय: । ्रथवा विदिषा सता दरो भयं न । “दरो- 
ऽस्यां भये श्वश्च ̀ इतव्रमरः। एतस्मिन्न व प्रयोगे सन्धिवशादृहिधा पद- 
च्छदः । पवाक्येषु न टोषः। श्रतः खाने. कोपः काय्यस्त्य(ज्यसतु अस्थानं 
कोप इति भादः ॥ २३ ॥ 

परिर्मन्रिति लोदहितचन्दनोचितः उचितलोदहितचन्दनः। “वाहि- 
ताग्न्यादिषु” दति साधुः । अभ्यस्तरक्रचन्दनः इतथ : । ^ श्रभ्यस्तेपुपरचितं 
न्याय्यम्" इति यादवः । मदरथो रथनारो । उभयत्रापि प्रागिति शेषः । 

७० । शोत ध्कोने जिन नट्ट, सिति खोगशह्दिनाप्यै मर्थ, गगरोग्रिेम श्रे रोपृल 
भूक्रण्डव्र वशङ्श्र। ज्छित्य दाङि (कांगगजिगृह-- ङतं शूक्रब मिव ददेद्नऽ उाहाप्कं (कटं सोत्तर 
कलत्र न्], किष्दा मछ दडेटन 8 छार््कि (कश श्वर क्ट नः। 



२६ किराताजु नोयम् । 

विजिता यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान् 
कुरूनकुष्यं वसुं वासवोपमः | 

स वल्कवासांसि तवाधुनाहरन् 

करोति मनुः न कथः धनञ्जयः ॥ ३५ ॥ 

अन्वग्रः। वासवोपमः यः उत्तरान् कुङन् विजित्य प्राज्यम् भ्रकुप्यम् वसु प्रायच्छत्, सः धनञ्चयः 
अधुना तव वरकवासांसि श्राहरन् कथः न मन्य, करोति| वाचा--येन वासवोपमेन वसु अद्रायि। 
तेन धनल्लयेन आद्रता मन्द्; न क्रियते ! ३५ 

अदय तु रेणरूषितो धृलिच्छरितः। पादाभ्यामतति गच्छतोति पदातिः 
पादचारो। “अ्रज्यतिभ्यां च” इतवनु्ठत्त। “"पादे च इति श्रौणादिक इन्- 
प्रतयः! (वादस्य पटाज्यातिमापहतषु* इति पदादेशः अन्तगिरि 
गिरिषु अन्तः। विभक्त्यथऽव्ययोभावः। “गिरेख सेनकस्य" इति विकल्पात् 
समासान्ताभावः । परिभ्रमन् अयं कोटरो भोमः। सत्रधनस्य इति 
सोल्लणटनवचनम् । श्रद्यापि त्वया सतव्रमेव गच्छते, नतु श्ातर इति भावः। 
तवेति शेषः । मानसं नो दुनोति १ "“खान्तं इत् मानसं मनः” इतमरः 
कञ्चित् न परितापयति ! “कचित् कामप्रवेदने" इतमरः खाभिप्राया- 
विष्करणं कामप्रवेदनम् ॥ २४॥ 

विजित्यति। वाक्षवः इन्द्रः उपमानं यस्य स वासवोपमः इन्द्रतुदखो 
यो घनच््ञयः । उन्तरान् कुरून् मेरोरुत्तरान् मानुषान् टेशविशेषान् विजित 
प्राज्यं प्रभ्रूतम् । ̀  प्रभूतं प्रचुर प्राज्यम् इतव्रमरः। कुप्यात् भन्धत् अङ्घप्य 

डमरूप्यामकम् । (“स्यात् कोशश्च हिरण्यं च छहेमरूप्यं क्रताक्तत । ताभ्यां 
यत् श्रन्यत् तत् कुप्यम् ` इतमरः ।¦ वसु घनम् ्रयच्छत् दत्तवान् । “पाघ्राः 
इत्रादिना दाणे यच्छादृेश्षः ¦ स घनं जयतोति धनच्ञयोऽजनः। ““स्न्नायां 
भतहजि' इताादिना खचप्रतायः। “अरुदि षत्” हतादिना मुमागमः 
धुना ्रस्मिन् काले। “्रघुना” इति निपातनात् साधुः। तव वल्क- 
वासांसि श्रादरन् कथ' तव मनुवर क्रोध दुःखंवा न कंरोति।॥ २५॥ 

७8 । दलुन (यि--श्ं यिनि ब्रएननर्फिडि र्देग्रा ब्रषाएोश्ट्म रिषन कब्रिप्ठन, (मह 
वुटकापितर 4थन वृलिधूमव्रिड दरेत्र गोरणा नैर्दप्ठ गेर्वष्ठ भग्रियपरन् क््रद्टन, रैनि कि मेख 

अर् द्रा८७व्र श्र मर्श कतव्रिप्डष््न न)? 

७८ रेखष्शा त्व श्प डतर कृक्प भद्र कत्रव्रं सांगेनाप्क यङ सर्मध््ोगामत्र इन यानि्रा 
हिशरोरिप्लम, छिनि (व ग््य॑सि जखाशनोदर वक्न्नवमन साश्त्न कद्िव्डए्न, रेशष्डड कि अगिनोतर 

(८कोध्थत्र [ एरश्ट्थव्र ] चेद्टक ददेष्टरष्टना? 



प्रथमः सगे: २७ 

„“ बनान्तशय्याकरिनोक्लताक्लतो 
कचाचिती विष्वगिवागजौ गजी । 
कथ' त्वमेती घतिसंयमी यमी 
विलोकयन्न् त्सषहसे न बाधितुम् ॥ २६ । 

^ दूमामह' वैद न तावको धियः 

विचिवशूपाः खलु चित्तहत्तयः | 

विचिन्तयन्या भवदाप्रद् परां 

रुखन्ति चेतः प्रसभं ममाघयः ॥ २७ ॥ 

श्रन्वयः । वनाम्तश य्याक िनैीक्तताक्लतैौ विष्वक् कचाचितौ भगजौ गज्ञौ इव एतौ यमौ विलीकयन 

त्व' कथ" एतियमौ बाधितुः न उत्सहसे ॥ वाचा--विलीकय्रता त्वया कथः उतृसह्यते। ३६ 

न्वयः । अह्म् इमां तावकीं धियं न वेद । चित्तहत्तयः विचिवकपाः खलु । परां भवदापद्' 
विचिन्तयन्ता मम भ्राघयः चतः प्रमभः रुजन्ति। वच्य--एषा तावकी धौः मया न विद्यते, 
विचिवकपाभिः चित्तत्ताभिः खलु भूयते । ३७ 

वनान्तेति । वनान्तो वनभ्ूमिरेव शय्या तया कटिनोक्कताक्षतो कटिनी- 
कतरी । “श्राकारो दृह ्राक्ततिः'” ईति वेजयन्तो । विष्वक् . समन्तात् । 
“समन्ततस्त॒ परितः सवतो विष्वगिव्यपि" इतमरः कचाचितौ कचव्यापतौ 
विशोण केशौ इतप्रथ ; । अतएव भ्रगुज्ौ गिरिसन्भवो गजौ इव स्िती एतौ 
यमौ युग्मजातौ माद्रवती ईत्रथः। “यमो दण्डधरे ध्वाङ्क संयमे यमजे- 
ऽपि च इति विश्व; । विलोकयन् तं कथ छतिस'यमो सम्तोषनियमी । 
“छुति्यो गान्तरे पेय्ये' धारणाध्वरतुष्टिषु'"दइति विश्वः । वाधितु" न उत्से ? 
न प्रवन्त्से। “गक्ष इतव्रादिना तुमुन् । अरहो ते मदत् धंयमिति 
भावः ॥२६॥ 

थ रान्नो ददशां दशयितुसुपोह्ातमादह । प्रक्लताथ वण यितुम् र्था 
न्सरवण नम् उपोष्ठातः । इमामिति । इमां वत्तमानाम् तव इमां तावकीं 
ल्दोयाम् । “तस्येदम्” इति भ्रण प्रतयः । “तवकममकावेकवचने इति 
तवकादेशः । प्रियं लदाप्रदिषथां चित्तहत्तिम् अष्टं न वेद कोटं न बद्ध 
परवुद्ेरप्रतयक्षत्वादिति भावः । “विदो लटो वा” इति लादेशः । न चास- 

७५ । ७१ । यान॑नोत्र कि अवल ट्वी | अहे यमक मामौननन नकल ७ मेश्पवं उनभेयात्र 
भ्न कद्वत किनएतश दटेग्राप्छम ; ठंङाणत्र (कमे टेरषः विकोर्व दखद्रोग्र ठंहत्र (वन तित्रिाड 
भ्त खातर पृहे दटेप्ठटष्न, रेरा (यिग्राऽ जगनात्र मघ्ठोव अवः अर्थि छक्र कत्रि ठेर्मोङ 
ददेट्र्ष्् 1? 



च्छ किराताज् नयम् : 

पुराधिरूढः शयनं महाधन 

विबोध्यसे यः सतुतिगोतिमङ्गलेः । 
अदभ्रदर्भामधिशय्य स खलो 

जहासि निद्रामशिवैः भिवारुतेः ॥ ३८ ॥ 

न्वः ¦ य; त्वम् पुरा महाघनः शयनम् अधिषटः स्तुतिगौतिसङ्नैः विषोधष्यसे) सः बदम- 

दभाम् स्यलीम् यधिशरय्य भगिते; गिवादतैः निद्रां जहा्ि। वाचा--यम् अधिष्द् विबोधयन्ति। 
तन निद्रा ह्यति इट 

दृ्टान्तेनापन्रलादुद्ःखित्वमनुमातु शक्यते धोरादिष्वनेकान्तिकत्वादिता- 
णयेनादह-- चित्तत्तयो विचित्ररूपा धोराधोराद्यनेकप्रकाराः खलु, किन्तु 
पराम् उत्कृष्टां भवदा दं विचिन्तयन्त्या भावयन््या मम चेतः चित्तम्, 
त्राघयो मनोव्यद्राः। “उपसगे घोः किः दति किप्रतधः। प्रमं प्रसद्य 
सजन्ति भच्ञन्ति.। रुजो भङ्ग” इति धातोन्तेर् । पश्यतामपि दुःसहा 
दुःखजननेो त्वद्िप्तिः अ्रनुभवितार' त्वा न विकरोतोतो महचितरमितधः। 
येत इति “ङ्जार्घानां भाववचनानामज्वरेः" इति षो न भवति। तत 
गेषाधिकारच्छ षत्वस्य विवच्ितत्वादिति ॥३२७] 

तटापदमेव श्रौकतयेष्णद्--पुरेति। यस्त्वं महाघनं बहुमूलः गेषम् | 
महाधनं महामूल" दरति विश्ठः। शयनं शय्यामधिरूढ्ः सन् सुतयो 

गोतयञ्च ता एव मङ्गलानि तेः करणभूतेः, पुरा विबोध्यसे वेतालिकरिति 
शषः, प्रूव बोधित इतथः। “पुरि लुङ् चस्मि" इति भ्रूताय लट्। स 
त्वम॒दश्चदभां बहकुष्णम् । “श्रस्वो कुशं कुथो दभः” इति। “श्रदश्च 
बहलं बद” इति उभवयवाप्यमरः । खलोम् बक्ञतिमभूमिम् । “जानपद” 
इतप्रादिना क्विमाधे' ङष्। एतेन दुःषहस्पशलसुक्तम् । “श्रधिशोड- 
स्थासां कमे” इति कर्मत्वम् । अधिशय्य शयिल्ला । “श्रयद्धिक्ङ्ितिः 
दतययङादेगः , श्रशिवेः श्रमङ्गलेः शिवारते; । “शिवा हरोतको क्रोश 
गमो नद्यामलच्छुभे"" इति वेजयन्तो ! निद्रां जहासि, अ्रद्येति शेषः ॥ २८ ॥ 

७१। सरगना वहे ध्व किक्गनं वृकि, ङ| वामि वृकिथ्डठ गाव्रिप्डरि न} डव डश्नित्र 
स्वं चि विण्डि! किङ साशैनोव्र प्व चरत् जदि) क्लं खनष् षएश्व खोनिष्रा 
सोमोतर रुत विकर्म कत्व्र। 

७ । ध्य खोगेनि नर्तत वषया शेवतेप् गवन कद्चिटठ्न्, व्वडोनिकभने मकल छडठितरौरटिक्तर 
सागनोत्र निजार्क्ं कत्रिङ, (नहे सोनैनि आनं कूमेवटनं नकत मरन कर्डिट्छन, यात्र जिदार्प्यत् 
अशठ ब्रह जानति शरेद्डट्शन । 



£ 

प्रयसय समः । २९. 

“पुरोप्रनोत' प रामणोयक 

विज्ातिशेषेण यदेतदन्धसा । 

तदद्य ते बन्यफलाशिनः पर 

परेति काश्ये यशसा समं वपुः ॥ २८ । 
अनारत यौ मणिपोटशायिना- 
वरञ्जयद्राजशिरःखजां रजः 

निपौदतस्ती चरणी वनेष ते 
स गदिजालनशखिष बहि षाम् ॥ ४० ॥ 

` अन्वय; । हे कृप ! यत् एतत् वपुः पुरा दिजातिभेषेख धन्धा रामणौग्रक' उपनौतम्, तत् भव्य 
वन्यफलाशिनिः ते यशसा सम काग्यम उचैति।॥ वाचा--दिजनातिग्रषम् श्रन्धः उपनमौतवत्। तेम 
उपेयते । ३९ 

अन्वय; । श्ननारतम् समखिपीटशायिनौ यौ चरणौ राजशिरःसजां रजः अरच्रयत्, तौते चरणौ 
खगहिजालूनशिसिषु व्हिष्ाम् वनेषु निषरौदतः॥ वाचा--रजस। अरस्नताम्, ताभ्यां चरणाभ्यां 
निषन्यते । ४० 

पुरेति । ड छप ! यदेतत् पुरोवत्ति वपुः पुरा दिजातिगेषेण दिजमुक्राव- 
शिन अन्धसा अन्नन। "भिस्पा स्तो मक्तमन्धोऽन्नम्" रतामरः जातो 
येषां त ददिजातयः । तदुक्रम्-- “जन्मना जायते शूद्रः संस्कारे तंज उच्यत? 
दति। “दन्तविप्राण्डजा दिजाः” इतप्रमरः । रमणोयस्य भावो रामगोधकं 
मनोहरम् उपनोतं प्रापितम् । नयतेहिकमेकलात् प्रधाने कर्मभि क्तः । 
“प्रघानकमण्याख्यये लादोनाइदि कमणाम्” इति वचनात्। अद्य वन्य- 
फलाशिनस्ते तव तत् वपुः यशा समं परम् अतिमात' काश्यं परेति 
प्राप्रोति । उभयमपि क्ोयतं इतप्रथः। भ्रत्र सद्ोक्तिरलङ्कारः। तदुक्तं 
काव्यप्रकाशे-““सा षद्ोक्तिः सदहाथस्मम वलादेकं दिवाचकम्” इति ॥ ३८ ॥ 

्रनारतमिति । अनारतम् भ्रजस्र' मणिपोटशायिनौ सणिमय्पोटस्िती 
यौ चरणो राजशिरः स्तजां नमद्भुपालमौलिखजां रजः परागोऽरन्ञयत्, तो 
ते चरणौ खगददिजेख्च तपसिभिः आलनशिखेषु छिन्नाग्र षु वद्िष्मं-ङकुशानाम् । 
“बहिः कु शहताशयोः” रति विशः । वनेषु निषोदतः तिष्ठतः ॥ ४० 

७> | ८९ नृगे! शरदं दिषखिवर्र इूढ्गवग्षटि यत्रोत यानैनोवर त्य वहे (तद्ड्त्र व्रमनौष्रर 
मन्ध गिर र्टेव्रािनि; सालं कि नां वष कलङ्क (मरे मतरोत्र यागेनाद्र स॒ल्णत्र मिञ कुनर" 
शाद इदेटट् । 

8०} यागेनाव्र (व श्यूश्लं न्त्र मनिमत्र नौं वरिष गौकिर अवर यङ ब्रोयश्न॑र 



३० किराताज्ञनोयम् । 

दिषच्रि्मित्ता यदि दशा ततः 

सम्रूलसुन्प्र लयतोव मे मनः| 
परेरपय्धासितवो्धसम्पदां 
पराभवोऽप्यत्सव एव मानिनाम् ॥ 8१ ॥ 

“विषाय शान्ति नृप धाम तत् पुनः | 

प्रसोद सम हि वधाय विदिषाम् । 
व्रजन्ति शएतनवधघय निस्प्हाः 

शमेन सिद्धिं मुनयो न भृग्तः ॥ ४२॥ 

रन्वयः। यत् द्यं दशा दिषन्रिमित्ता तत मे मनः समूलम् उन्म्रलयतोव। परैरपव्थासित- 
चौ्यसम्पदां मानिनां पराभवोऽपि उतृसव एव ॥ वाचा--चअनधरा दशया दिषत्रिमित्तमा (भूयते) उन्म 
न्दते! पराभवेखापि उत्मवेन ( भूतते ) । ४१ 

अन्वयः। चप! शान्तिः विद्ाय विदिषां वधाय तत् घाम पुनः सखहि। निष्पदः मुनयः शदटून 
अवधुच श्रमेन सिद्धि" व्रजन्ति, भषतः न॥ वाचा--षखन्ोयताम्। निस्प्रहैः मुनिभिः सिः त्रज्यते। 
भूष्दट्भिः। ३२ 

ननु सवेप्राणिसाधारणयामापदि का परिरेवना इतत्राह-हिषदिति। 
यत् यतः कारणात् ईयं दशा श्रवसा । “दशावत्तीववश्थायाम्” इति विश्वः । 
दिषन्तो निमित्तं यस्मः सा। ““दिषोऽमिते" इति शद्छप्रत्यथः। श्रतो 
मे मनः समूलं निःओेषम् उन््रतयति इव उत्पाटयति इव । देविकोतु 
आपत् न दुःखायेव्याह--परेरिति। परेः गत्रभिः श्रपय्धास्िता अप्रा- 

` वत्तिता वोधसम्पदु येषां तेषां मानिनां पराभवो विपदपि उक्षत एवेति 
वघम्यण श्रथान्तरन्यासः। मानदहानिद् :सदहा नतु अत् इति भावः ॥४१॥ 

विद्ययेति । ₹ह छप! शन्तिं शमं विद्यय तत् प्रसिद्धं घुमर तेजः 
विद्दिषां वधाय पुनः सन्धे हि श्रङ्गोक्रर प्रसोद, प्राथनायां लोट्। ननु शमेन 
काय्थसिद्धो किं क्रोधेन इत्यत बआ्राह--त्रजन्तोति। निस्पहा सुनघः शतुन् 
कामादोन् भ्रवघय निजित्य शमेन क्रोधवञ्नेनेन सिचि मोक्षाख्यां व्रजन्ति, 
भूश्तसु न। कवल्यकायवबद्राजकाय' व शान्तिसाध्यमित्यथं; ॥ ४२॥ 
निद्रःलिउ माप्नात्र व्र्णोष्नोव्र| तरसि श्डेठ, यांञ् किना योनेनात्र (मे एदनषश्र गद्रना्नघ्य बत्रं § 

विख कर्क हित्रौयं कृटनीव्र ठेशव्र कृ त्रिरा । 
8>। (य (द् गक्कनगं दरेप्ठडे सागनात्र वहे गन पना वद्राट्डः 4 छ हश यलात्र सतव 

(्पडट्क मम्८न छेदनि क्विद् साड} गक्कभन ग्।शाएनठ वोवीमन्णेत् म्टिकम कुत्रित्ड नोष्वर 

न) ठो मानितपनत्र नेतरो इव § ठेऽमद् वित्रे विष्वङ् इब्र। ` 



प्रधमः सम... ३१ 

पुरःसरा धामवतां यशोधनाः 

सुद्ःसष्' प्राप्य निकारमीदटशम् । . ` 
भवादशाश्चं दधिकुव॑ते रति 
निराशया इन्त इता मन्खिता ॥ ४३ ॥ 

„अथ त्षमामेव निरस्तविक्रमः 
चिराय पर्यषि सुखस्य साधनम् । 

विषाय लच्छौप्रतिलच्छ कामक 
जटाधरः सन् जृहधौह पावकम् ॥ ४४ ॥ 

न्धः! घामवता पुरःसराः ग्रशोघनाः भवादृशः भुदुःसदम् इंट निकारः प्राष्य चैत् 
रतिम् भ्रधिकुषते, तद्धि हन्त मनखिता निराग्रया ( खतौ) हता। वाचा--पुरःखरैः यशोधरः 
भवाः रि: खधित्रिय्ते । मनस्वितया निगग्रयया तवा ( भूयते )। ४३ 

पन्वधः। अय निरिस्विक्रमः चिराय चमाम् एव समुखख साधन पथ्येषि। (तहिं ल) नच्नीपति- 
लच्छ कामुकः विहाय जटाधरः सन् इद पावकः लुष्पि॥ वकचा--निरलविक्रमेण ( तया) चमा" 
परौग्रते ( तहि ) जटाधरेण सना पावकः इयताम् । 

पुर इति । किं च धामवतां तेजखिनाम्। परापकारासदिष्णनामिताथ 
पुरः सरन्तोति पुरःसरा अग्रेसराः "'पुरोऽग्रतोऽग्रषु सत्तः" इति टप्रत्ययः 
यशोधना भवादृशाः सुदुःसहम् श्रतिदुःसहम् ई टण्म् उक्तप्रकार' निकार 
परभवं प्राप्य रतिं सन्तोषम् श्रधिक्रुत्रते स्ोङ्गवते चेत् तद्धि हन्त इति खेदे ¦ 
मनसिता श्रमिमानिता निराखया सतो हता, तजसख्िजनकशरणत्वात् 
मनस्िताया इतथ: । अतः पराक्रमितव्यमिति भावः। यद्यपि श्रव 
प्रसहनस्य श्रसङ्तेः अधिपूर्वात् करोतेः "श्रः प्रहसने" इतग्रा्नेपदं न 
भवति । (प्रसहनं परिभवः" इति काशिका, तथापि अस्याः कच्च भि- 
प्रायविवक्नायामेव प्रयोजकत्व।त् कवतभिप्राये “खरितजितः' इति श्रासने- 
पद' प्रसिञ्म् ॥ ४२॥ 

रथेति । अथ पक्तान्तरे निरस्तविक्रमः सन् चिराय चिरक।लेनापि 
मां त्षान्तिमेव । ^सितिक्तान््योः क्षमाः दत्यमरः। सुखस्य साधन 

~ ४२। (ह नृण] अतत्र र्ेन, गौदि गेक्डिोतर कत्रि नद्कगेप्मव्र निषनलंश्च नूनग्रश्र (महे 
(डलं यडन ककरन, निन्य मूनितनैनेहे काम-प्कादारि त्रि छत्र कत्रि) गाहिक्षात्रं निष्कला ष्वन, 
व्रन् मट्ड। 

89 । यटनौषन, (ठनदियवौन, खदापृन वाद्धत्रोरे वदि जरेत दुरमर् शत्रीख्व् यख इदग्र 
रु षोट्क>, बट्डा। रण्व ध्व, खरिमानिर निग्रायंग्रा रशत श्ट ख | 



२२ किराताजु नोयम् । 

न समयपरिरचण' चमं ते 

निक्तिपरेष परेषु भूरिधामनः। 
अरिष॒ हि विजयाभिनः चितीशा 
विदधति सोपधि सख्िदूषणानि ॥ ४५ ॥ 

विधिसमयनियोगाट् दौ्िसंहारजिद्य' ` 
शिथिलवसुमगाधे मग्नमाप्रत्यथोधौ । 

भन्वथ्ः। परेषु निक्ततिपरैषु ( सतम ) भूरिधाम्रः ते समयपरिरचणः चमः ग) हि विज्याधिनः 
चितौश अरिषु सोपधि सच्िदूषणानि विदधति।॥ वाचा-समग्रपरिरच्चणेन चमेण ( भूयते), 
विजव्ाधि भिः चिती: रिधीधरनते । ४५ 

पय्य'षि अवगच्छसि तहिं लच््मोपतिनलच्छ॒ राजचिङ्कं कामुकं विहाय । 
धरतोति धरः, पचाद्यच् । जटानां धरो जटाधरः सन् इष्ट वने पावकं 
जुषहधि पावके होमं कुर् इतथ: । अधिकरणे कर्मलोपचारः। विरक्तस्य 
किं धनुषा इतथ; । “हुभाल्भ्यो डेधि; ॥ ४४ ॥ 

श्रथ समयोह्लङ्खनाद् बिभेभि तदपि न किञ्चित् बताह नेति) परेषु 
शठेषु निक्षतिः णाव्य' पर' प्रधानं येषु तेषु तथोक्तेषु अरपकारतत्परेषु सत् 
भूरिघाम्नी महौजसः प्रतोकारक्तमस्य ते तव समयः तयोदशसंवल्सरान् वने 
वद्छ्यामि इतववंरूपा संवित्। “समयाः शपथाचारकालसिद्ान्तसंविद” 
इतव्रमरः । तस्य परिरक्षणं प्र तोच्तणं न क्षमं न युक्तम् । “युक्त त्तमं शक्त 
हिते तिषु" इतमरः । हि यस्माद् विजयाथिनो विजिमोषवः सितोशा 
अरिषु विषये सोपधि सकपटं यथा तथा । “कपटोऽस््रो व्याजदश्मोपधय- 
ग्खद्म कतव इईत्रमरः । सजधिदूषणानि विदधति । कैनचित् व्याजेन दोष- 
मापाद्य सन्धिं दूषयन्ति विघष््यन्ति इताथेः, शक्तस्य विजिगोषोः सर्वधा 
कायसाघनं प्रधानम्, श्रन्यत् समयरलणादिक्लम् श्रशक्तस्य इति भावः। 
शर्थान्तरन्यासोऽलद्ारः । पुष्पिताग्रहठत्तम् ॥ ४५ ॥ 

६8 † अवद), यपं दिक्म गेरि कविग्रा भमात्करे दिवरष्थत म॑षन दलिघ्र वृदिशर| शोटकन, 
रप्व 4हे ग्रजप्कि कारक्ुक शद्रिराोगनूरकवक रुठेषातरो देष 4 वपन कडामे८्न (काम ककन] 

४८॥ मरोत्रखं। खौगेनि खनौ (उलदमम्मेत्र विध्नैवडः यरखिकाद्रकम ; गाागेत्रोव्र गैकतरैटनैत 

।महिरु जांननि त्व उलग्रान दसमत्र वनवाघन यछ्कि। कग्रिप्नटन, (ङे यरिषडि यङोका कवा 
याशेनाद भेष्क यूद्िवूङ प्ट; (कनन), दिखप्रारथो ब्रङभैन ग्कृलप्रत कश इल जकशव्रटन ठट्।८्तर 
काननं (कन ऊट यर्नितन द्रव मृक्किमर् विष्ित्नि कद्वद भाटकन। 



21 0 
प्रथमः सगः । 

रिपुतिभिरमुदस्योदौयमानं दिनादी 
दिनक्लतमिव लच््ोस्वां समभ्येतु भूयः ॥ ४६ ॥ 

इति श्रोभारविक्तती किराताञ॑नोये 
महाकाव्ये प्रथमः सगं: ॥१॥ 

अन्वयः । रिधिसमयनियोगात् भरगाघे भ्रापत्ययोघौ मग्र दीति्ंष्टारजिह्यः श्यिलवरे रिपु- 
तिमिरम् उदस्य उदौयमानः ता दिनादौ दिनक्ततमिव ल्मः भूधः समभ्यतु॥ वाख" 'जिद्मः 
शथिलवसुः मग्र; दिनक्तत् इव उदौग्रमानः ल॑ लच्छा खमभोयख ॥ ४६ 

उक्तमथमाशोर्वादपूवकमुपसंहरति--विधोति। विधिर्दवम्। ^विधि- 
विधाने दवे च" इत्यमरः। समयः क।लः तयाः नियोगात् नियमादतोः 
तयोदु रतिक्रमत्वादिति भावः। चरमा दुस्तरः श्रात्पयोधिरिषेत्य परमित- 
समासः । दिनज्ञतपिवेति वच्छमाणानुसारात् तस्मिन् आपत्पयोधौा 
मग्नम् । सर्यीऽपि सायं सागरे मज्जति परेद्यरु्मज्जति इत्यागमः । दोसि 
प्रताप च्रातपञ्च तस्याः संहारेण जिह्मम् श्रप्रसन्न' भिथिलवसु शिधिलधनम् 
रन्यत्र शिथिलरग्िन् । ~वसुदवेऽग्नो रथ्मो च वसु ताये धनं मणो" 
दति वेजयन्तो । ^“शिथिनवलम्" दवि प।२ेतु उभयत्रापि शिथिन्मक्तिक- 

मित्यथः। रिपुस्तिमिरभिवेति रिपुतिभिरम् उदस्य निरस्य उदोयमानम् 

उद्यन्तम् । “इङ्गतौः" इति ध।तोर्टुवादिकात् कत्तंरि शानच् । त्वां दिनादा 
दिनक्लतमिव लच््ोः भूयः समभ्यतु भजतु। “्राशरिषि लिङ्लोरटो' इति 
लोट् । चमत्कारकारितया मङ्गल।चरणरूपतया च सर्गान्त्यस्लोकंषु लच्छ्ो- 
शब्दप्रयोगः । यथाद्द भगवान् भाष्यकारः--“मद्धन्लादानि मङ्गलमध्यानि 
मङन्लान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते धोरपुरुषाणि श्रायुष्मत्पुरुषाणि च भवन्ति 
पअध्यतारश्च प्रवक्तारो भवन्ति" इति । पूर्णीपमेयम् । मानिनोहठत्तम् । सगा- 
न्तलादृष्ठत्तमेदः । यथाद दण्डो--^“सर्गरनति वस्तोर; खव्यहत्तः सुस- 
जिभिः। सवेत भिन्रहठत्तान्तेरुपेतं लोकरस््कम्” इति ॥ ४६ ॥ 

श्रथ कावि; काव्यवणंनोयाख्यानपूवेकं सगेपरिसमासिं कथयति-- 
द्तोति। इतिशब्दः सगंपरिसमाप्तौ । भारविक्ततौ इति कविनामकथनम् । 
महाकाव्य इति महच्छन्द् न लच्तणसम्र्तिः सूचिता । किराताजु नौय इति 
काव्यवणंनीययोः कथनम् । प्रथमः सगः, समाप्त इति शेषः । एवसुत्तरत्रापि 



३४ किराताज्ञु नोयम् । । 

दितीयः सग: | 

विहितां प्रियया मनःप्रियाम् 

अध निश्िल्य गिर गरोयसोम् । 

उपपत्तिमद्जि ताय 
छपल्नृ चे वचनं वकोदरः ।॥ १ ॥ 

अन्वयः शय तरकीद्रः प्रियया विहितां मनःप्रियां गिरः गरौयसौं निश्चि नृपम् उपपत्तिमत् 

ऊजि ताश्यः वचनम् ऊचै॥ वाचा-- वरकद्रण नृपः (ऊचै)॥ १ 

दर्व्यम् । किराताजुनो अअधिक्लत्य कतोऽयं ग्रन्थः किराताजु नोयम् । 
“शशक्रन्दयमसभदन्ड न्द्रजननादिभ्यम्क” इति इन्दच्छप्रत्ययः रघव- 
पाण्डवोयशब्दवत्। तथाह्धि-ग्रजन एव भ्रतरं नायकः किरातस्तु तद्त्क- 
घय प्रतिभटतया वणिंतः । यथाद दण्डो--“वं शवोथग्ुतादोनि वणयिल्ला 
रिपोरपि । तन्नधान्नायकोत्कष्व नश्च धिनोति नः ॥ 

अथ रयं संग्रहस्चोकः-- 
नेता मध्यमपाण्डवो भगवतो नारायणस्यांगज- 
स्तस्यात्कषंक्तेऽनुवग्यंचरितो दिव्यः किरातः पुनः । 
श्ङ्ाराटिरमोऽद्मत्र विजयो वोर प्रधानो रसः 
शलाद्यानि च वरतानि बहशो दिव्यास््रलाभः फलम् ॥ इति । 

दति ग्ोमदहामष्टोपाष्यायकोलाचलम्रलिनाथसरिविरचितायां 
किगताज नोयकाव्यव्याख्यायां घर्टापथसमाख्यायां 

प्रथमः सगः समाप्तः ॥ १॥ 

९७१ अङ््रा9। विदि 9 ममध्व्र निश्रयशमघ्व रषु प्य्रन वछंनोद्याट्म खनु मोनष्व अधर 

ह्यन, यङो 9 किऽ विष्ोन श्टेष) भौटकन, शूनवाब्र यङा८ड सिगित्रवानि ममूट्ेण कद्वव दतोग्रमोन 
कटेटल गिनने खोिप्रो उार्ा८क खालिक्रन कप्त, आनैनिसख्यगं व्वव्रिउतर दिगण णेरुठ उटेग रिश्यकरगं 

७ निन र्हेग्राद््न, थथनब्रिशूक्न देश्रनिठ कब्र ठेत्रङ शठेन व्राजनश्ो यानव शूनर्कत्र चागनात्क 
व्ग्र कत्रिट्व। । 

विहितामिति। अध हकोदयो भोः, प्रिया द्रोपद्या | प्रियाग्रहणम् 
, अस्या हितोपदेशतात्पथस्चना्थेम् । विहितम् अभिहिताम् इत्यथः, 
विप्रस्य दधातेः क्रियासामान्धवाचिनो योम्यविशरेषपय्य वसानात् । मनः- 
प्रियाम् अरभिमताथयोगात् मनोर, विशेषणदयेनापि गिरो ग्रद्यलम् 
उक्तम् । गिरं गरोयसीं सारवत्तरां निधित्य, कृपं धमेराजम् उपपत्तिमत् 



दितोयः सगः । 

यदबोचत वच्छ मानिनौ 
परितः सेहमयेन चच्चृषा । 
अपि वागधिपस्य दुवचं 
वचन' तट्विद्धौत विस्मयम् ।२॥ 
वि्मोऽपि विगाद्यते नयः 

क्तततीथंः परयसामिबाशयः 

स तु तवर विशेषदुलभः 
सदुपन्यस्यति क्रत्यवत्म यः ।।३। 

अन्वयः) मानिनौ सं हमथेन चन्नुषा परितो वौ यत् रवीचत, वागधिपस्य शपि दुन त्तेः 

"वन्य व्रिदधीत॥ वाच्--मानिन्य। अवावि। दू वेचेन तैन वचनेन विस्मयो विधीयत ॥ २ 

शरन्वय्ः। विघमोऽपि नशः क्रतती्ः सन् पय्रठाम् सशव दरव विगते (जनः) तुं तकर 

यः यवम सदुयन्यखति स ॒विेषदुलभः। वाचया--विषसममि नधः क्रततौथे भराशयनिव पिगाहन्त 

{ जनाः )। यैन उपन्यस्यते, तेन विैषदुलंमेन ( भूयत) ॥ ३ 

युकतियुक्नम् ऊजिंताखयम् उदाराये वचनम् ऊचे उक्रवान्। क्तरि 
निर् । न्रुवो वचिरादेशः । “नरुविशाि” इत्यादिना हिकमंकलत्वम् । -च्रक- 

थितञ्च'" इति कूपस्य कमत्वम् ॥ १ ॥ 
किं तद्वचनं तदाह--यदिति। मानिनो कतियक्ुलाभिमानवतो 

दरौपरी, खे मयेन खरे प्रचुरेण । “"ततुप्रक्षतवचने मयट् ।” चन्ुषा न्नान- 
चन्ञुषा । एतेन आप्तल्रम् उक्तम् । परिता वच्छ समन्ताद्विविच्य वत् 

वचनम् श्रवबोचत्। जन्ुवो वचेवौ लुडः। "वच उम्” इति उमागमः। 

वागधिपस्य छदस्यतेः अपि दुर्वचं वक्तम् भअ्रशक्यम् । गेषे षष्टो इयं, न 
क्षदययोगलक्षणा । अतो "न लोक" इत्यादिन। षष्ोनिषधो नास्ति। तत् 

वचनं विश्यं विदपषोत सवस्य अपोति भेषः। अधवा वागधिपस्य ्रपि 
विस्मयं विदधीत इति सम्बन्धः । दुवचं न केन अपि वक्त शक्यम् इति 
सेषः । “यतः स््ोणामपि शास्त्रम् ्रनुरुणडि हितं च अनुबध्नति रतो 
विस्मयकर' ग्राह्यः च एतदुवचनम् ति तात्पय्याथः ८२ ॥ 

३२॥ यन्त्र वृध्कातव्र, थित्रङमा (शोगतोव किर रिव्ोनदनचूं मत्नाश्व वाप्कात्र सेड 

म्रद! ठनि कतिदरो शृण युविदिव्रट्क ठमत्रार्थमदतिड यकि वाका वगिटरु लांतरिट्नन। 

२} ऋविप्रङ्माणिमानिनौ प्लोगको (शयथ उननब्रनदोव्रा मकल रिक् वर्णन कविवर योश) 

उशिग्माट्टन, वाकंभरि9 उ] दनिष्ठ ममर्थ नष्शन। ऊउाहोत्र अदे ठेनत्थवानै ( मक्ट्मेदर्े ) रिच 

-हेरभ1कन् कपत 

न „५६ 



१९६ किराता नोयम् । 

परिणामसुखे गरीयसि व्यथक्षेऽस्मिन् वचसि त्तोजसाम् । 

अतिवीय्यवतोव भेषजे बहरल्यौयसि दश्यते गुणः ।।४।। 

न्वयः । परिण्णमपखे गरौयसि कतौजखां व्यक भ्रल्पौयतस्ि भ्रसिन् वचि भ्रतिवी्धवति भेषजे 
इव बहुः गुणः दश्यते ।॥। वाचा-बह' गुणः पश्यत ।॥ ४ 

वि्मयकरल्वे ₹रतुमाह--विषम इति ) विषमोऽपि दुर्कीधोऽपि श्रथच 
दुष्यवेशोऽपि नयो नोतिशस्तं पयसाम् श्राशयो छद इव क्तततीधंः कता- 
भ्यासादुपरपायः सन् । “तोयं णस्तेऽध्वरे ्ेतोपायोपाध्यायमन्विषु । योनौ 
जलावतारे च मन्ताद्यष्टादशस्वपि” इति विश्वः! श्रन्यत्र क्रतजनावतारः 
सन् । “तों योनौ जलावतारे च” इति हलायुधः । विगाह्यते विग्डद्यपे 
प्रविश्यते च । किन्तु तत्र नये जनाशये च म ताट्गः पुरुषो विगेषदुलंभ 
श्रत्यन्तदूलेभः यः क्त्यं सन्धिविग्रहादिकाय्यः स्नानादिकं च तस्य वतम 

सत् साघु टेशकालादययविर्दध यथ्रा तधा यथाथम् इत्यः, अन्यत्र च गत्तं- 
ग्राहृपाषाणादिरदहितम् यथा तथा उपन्यस्यति उदाहरति । “उपन्यासस्तं 

वाड खम् उपोद्वात उदाहारः” इत्यमर यथा केचित् क्रततोश्र पयसि 

गम्भरोरेऽपि प्रवेष्टारः मन्ति, तोध॑करसतु विरलः ; तदत् नोतौ अपि निगृूढृमपि 
त्व" सति वक्तरि बोद्धारः सन्तिवक्तातु नसुलभः। परितापि इयञ्च 
साधु वक्तीति युज्यते विस्मय इति तात्प्याथंः ॥ २॥ 

श्रथ ग्राह्यत्वे रेतुमादह- परिणाममेति परिणामः फलकालः परिपाका- 
वस्था च, तत्र सखे चितं “शस्तं चाथ विषु द्रव्य पापपएखय सुखादित 

इत्यमरः । सुखशब्ट्स्य विगेष्य लिङ्गत्वम् ' गरोयमि गुव प्रतिपादके अ्रघ- 
भूवि सेष्टे च क्षतौजमाम् उभयत्र श्रपि नौोणशक्तोनां व्यथके युद्ोपोद्- 
बलकत्वाद् भयद्ुरे अन्यत्र ग्रादौ मन्तापादिदुःखजनके श्रल्योयसि श्रल्यान्तम 
अरल्पमातरे च । उक्तञ्च-- “खल्या च मात्रा बहलो गुण” इति) अस्मिन 
वचसि दरौप्रदोवाक्ये अतिवोथ्वति अत्यन्तसामथ्यवति भेषजे श्रोषप्रे इव । 
^मेषजौपषघभेषज्यानि” इत्यमरः । बहरधिको गुणः मानताशराज्यलाभादटिः 
आ्रारोग्यवलपोषादिश्च दश्यते । रतो ग्राह्यमस्या वचनमिति भावः ॥ 8॥ 

७। ( लनते) व्यमन खवङ्त्रप्मौगोत्र (ोनोनौरि निर्शिंड वोकिल्ल र्मम जनान खवशांश्न 

कत्रि गार, सकने सखम रेगोग्र यार्न र्टेप्न एत्रखितरिंश नौडिगै्थ3 यद्वने कविच्ड मर्थ रश्र। 

किङषिनिसनारथोप्क ऋई, भौषा१७ कृरोगोति रिघरकिरिशिडि छनोमत्र दशिघ्र) मन, रारू शूक्रप्षतर कम्र 

नोखभिप्यं अमटनष्छर मौनदर्क मक्िविओह्हिव्र (वनकहनाषिडि मोद ठेश्तम यतन कप्व्रन, वरक्रने बाङ्ि 

विमद एन ड। 



हितीयः सगेः। ॐ 

'दूयमिष्टशुणाय रोचतां रुचिरार्था भवतेऽपि भारतो । 

ननु वत्तुविशरेषनिश्हा गुणणद्या वचने विपश्चितः ।।५॥। 
-चतर्ष्वपि ते विवेकिनो ष विदासु निरूद्मागता । 

कथमेत्य मतिविपय्ययं करिणी पङ्मिवावसौदति ॥६॥ 
अन्वयः । रचिराया श्रयं भारतौ इ्टगुणाय भवते भवि रोचताम् । गृखग्टह्याः विपश्चितः वचनै 

वक्तविशेषनिस्प हाः भनु वाच्-कूचिराधया भ्रनया भारा रुचाताम्। विपरि्गिः वक्त- 

विश्रषनिस्य. हेः भूयते ॥ ५ 

भन्वयः। मप! चतषषु अपि विद्या निर्म भागता, विवेकिनौ ते मतिः कथ करिणौ 

पङ्मिव विपय्ययम् एवय अवसीदति ? वाच~-भागतय्रा विविकिन्या मन्या करिण्या इव भरवसद्यते ?॥ ई 

सत्यमेवं तथापि मद्य' न रोचत किं करोमि इति श्रव्राह-दइयमिति। 
रुचिराथ ह्िताथ सम्पन्ना इति रुचिद्धेतृक्तिः। द्यं भारतो द्रौपदोवाक्यम् 
इष्टगुणाय अभिमतगुणाय गुणग्राहिणे इव्यय : भवतं तुभ्यम् श्रपि । “रुच्य 
धानां प्रोयमाणः” इति सम्प्रदानलात् चतुर्थो । रोचतां खदताम् । विध्य 
नोट. । हितवचने बलादपि इच्छां कुर्य्यात् ओरषधवत् इति भावः। तथापि 
स्तेणे वचसि का खदा तत्राह-ननु इति । गुणानां ग्टद्या गुणग्टद्याः गुण- 
पत्तपातिन दत्यथ : । ^पदाख रि वाद्यापक्तेषु च” इति ग्रहेः क्यप् । विप- 
चितो विदहदांसः। "विहान् विपञ्चिद् टोषन्नः” इत्यमरः । वचने विषये 
चक्तविगेषे स्तोपु'सादिनत्तणे निस्पृहाः ननु निरासथाः खलु । “बालादपि 
सुभाषितं ग्राह्यम्” इति न्यायादिति भावः॥५॥ 

सम्प्रति खयम् उपालमत--चतशूष्विति। हे द्रप! चतष्धषु रपि 
विद्यासु श्रान्वोत्तिक्य।दिषु। ^“ग्रान्वोक्तिको त्रयो वात्ता टदण्डनोतिश्च 
णाग्वतो। विद्या द्य ताश्चतखसु लोकसंश्ितिरहेतवः इति कामन्दकः 
निरूढिमागता प्रसिद्धि गता श्रतएव विषेकिनो सदसददिबेकवतो, यथाद 
मनुः-+-“अान्वोत्िक्यां तु विन्नानं धश्माध्श्मौ त्रयोखितौो। श्रथानथौ च 
वार्त्तायां दर्डनोत्यां नयानयौ" इति । ते मतिः कथ करिणो पद्भिव 

8। शोद्िनर-ङ्ङिकद्र मषनिोपिषरश्थकनमक खदवोरयागोतो यन्नमाज टेषट्द (यकरण कऋोनैदनं कर 

दाङ्गिध्यै्र याध््राश्रा, दल-(नौ मि वल् €१ पष्ट ङ्य, स्न (शोगततौत्र वरे गेतिनामदरवेकत्र अर्श 
सोगाखखग्रकव्र दल्नाक्व्र वाप्का नङ्शिन ङ्गख्नित्मैव मान-जान-त्रोक्ानाखारि ट्र 4 शुत्रषृष 
टेप । 

०। यांगनि इष॑येषशो. (जोगपीत्र वहे शिरिर्थपूङ वोका यानिनोवऽ क्रषिकत्र इडेष्व। (नाती 
काका व॒जिब्रा ययक्षग्र नट् ) (कनन; छगगेक्रनांडो शंड्डतिमं दाट्कात्र §१ कित्र कद्वव वोप्कन, 
रि वक्त ज्ञौ कि शूकर, (म विष्ण छोङ) ठतानोन। 



इय किराताज् नोयम् । 

विधुरे किमतःपर' परे-रवगौतां गमिते दशामिमाम् ¦ 

अवसीदति यत् सुरैरपि त्वयि सम्भावितदत्ति पौरुषम् ।। ॐ 
दिषतामुदयः सुमेधसा गुरुरखन्ततरः सुमषंणः । 
न महानपि भूतिमिच्छता फलसम्यत्प्रवणः परिक्षयः ॥८।। 

भन्वयः | त्वयि परैः इमाम् श्रवगौतां दशां गमिते (सति) सूरेः पि सम्भावितवरति पौरुषम् 

अवसीदति इति यत् अतःपर' कि विषठरम् (भवति) ?॥ वाचय-सम्भावितत्रत्तिना पौरुषेण अव 
सदतं | विधुरेण ( भूयते )॥ ७ 

श्रन्तयः। भूतिम् इच्छता सुमेधसा गुरुः श्रस्वन्ततरः दिषताम् दथः सुमषं णः, महानपि फल- 
सम्पमूप्रवणः परिच्तयः न सुम णः ॥ वाच्--गुसणा भ्रखन्ततरेण उदयन् सुमषं येन ( भूयते ) । महताः 
फल“* ` प्रवणेन परिचयेण न सुमषं रैन ( भूगते ) ॥ ८ 

विपय्धयं वेपरोत्यम् श्रविवेकरूपम् रत्य अवसोदति नण्यति। तत् न युक्त- 
मिति भावः॥ ६ । 

किं नः छिन्नम् इदानीं येन इलयम् उपालभ्य महोति तत्राह-विधुर- 
मिति। त्वयि परैः शतुभिः इमाम् ईदटृणोम् भ्रवगोतां गद्धिताम् । 
“अवगौोतञ्च निर्वाटे सुहृ च ग्हिंत"इति विश्ः।” दशं गमिते 
प्रापिते सति । सुररपि सम्भावितह्त्ति वदुक्ततप्रसारम् । भ्यव निित्- 
सद्भावम् पौरुषं पुरुषकारः । युवादित्वादणप्रत्ययः। अरवसोदति नश्यति 
इति यत् श्रतःपरम् अ्रतोऽन्यत् अधिकं किं विषुर किं कष्ट, न किच्ि- 

दिव्यथ :। “विश्ुर' प्रत्यवाये स्यात् कषटविश्च षयोरपि'” इति वेजयन्तो । 
6८ ९ ^ 9 हि श्रस्तोति शेषः । “श्रस्तिभेवन्तो परः प्रथमपुरुषोऽप्रयुज्य मानोऽप्यस्ति" इति 

भाष्यकारः, भवन्तोति लटः पृर्वाचथाणां संज्ना। यत् पुरुषाधिकारस्य 
दर्शा सा च शदक्तता तदुपरि मदत्कष्ट' तच्च त्वदु पेक्षया इति उपालभ्यसे 
इत्यथ ; ॥ ७ ॥ 

श्रध उपेत्ताकालत्वात् इयम् उपेत्ता इत्याश्ड्य न भ्रयम् उपेत्ताकाल 
इति वक्तं तदेव तावत् श्लोकंयेन विविनक्रि--दिषतामिति। भूतिम् 
उटयम् इच्छता, शोभना मेधा यस्य तेन सुमेधा सुधिधा । “नित्यमसिच 

७। (5 नृश॑| अंगेनात्र ध्य वृक्कि याब्रकिकौ यड्टि दिष्ट्य थनिक्तिं नाड कर्चि्रं रिघ्वक 
मौलिनौ देरेग्राप्, (मरे तृषि थधन रविष्वक्क्रश विश्वा याध देदेग्र शद्कमध् कलत्र छ सवमत्र 

इडेग (क्म? 
१॥। ट्क्रऽ लाननाोत्र (व शूक्षकादवषरे मांक्ला मष्छांदन। कटवेन, सौनैनि गदवरगङृर एत्रदश्) योः 

एल्ग्ाग्र (मदे शूक्रषकाोत्र रिनषटे टेल, टेर वल्क एध्वे याव्र कि दरेट्ठ चात्र 



दितोयः सगे; । 

अचिरेण परस्य भूयसो विपरौतां विगणय्य चात्मनः । 
चथयुकिमुपे्चते क्षतो कुरुते तत्प्रतिकारमन्यथा ।<॥। 

अनुपालयतासुदेष्यतेो प्रभुशक्ति दिषतामनोहया । 

अपयान्यचिरान्प्रहोभुजां जननिर्वादभयादिव पवः ।।१०।।. 
अन्वयः | क्तौ परख चययुक्तिम् भरविरेण भूयमीं चात्मनः ( सवनुति ) तिपरौता विगगाय्य 

2 ६3 (> 

उपेच्ते, अन्यया तन्प्रतिकार' कुरुते ॥ वाच्य--क्तिन) उपेच्ताते | प्रतिकारः क्रियते।॥ < 

भन्वग्रः। उरष्यतौं दिषतां प्रसुशकिम् भनौहया श्ननुपालयतां महौभ्जां रियः ज^निवोदभयात् 

द्व भवचिरात् पयाति) वाचा-गरौमि. मपग्रा्त | १० 

प्रजामेधयोः” इति श्रसिच् प्रत्ययः । गुरः महान् अपि ब्रखन्ततरः श्रत्यन्त- 

दुरन्तः ्योखुख इत्यथ ६। दिषताम् उदयः छदिः, सुखेन खष्यत इति 
सुमषणः सुषहः उपेच्छ इत्ययः । खन्तस त् दुमषण इति भावः । “भाषायां 
शासि!दूत्यादिना खलयं युच् । महानपि फनसम्प्रप्रवगः फलसम्पदुन््मखः । 
“प्रनिरन्तर्'” इत्यादिना णत्वम्! परिक्षयो न मुमर्षणः न उपैच्छ इत्यथ; । 
्रन्यघा तु उपेच्य इति भावः। नहि उद्य एव प्रतिकायः, नच क्षय एव 

उपेच्यः, किन्तु खन्ततलाखन्तल्वाभ्याम उभौ अपि प्रतिकाय्यीः उपेच्छी च 

भवत इत्यथ; ॥ ८ 
अश्च उभयोरपि मध्यं एकतरस्य उदयक्षययोः गतिसुक्ता इटानीं वुग- 

पत्परिक्तयागमे गतिमाद--श्रचिरेति क्लम् अनेन इति क्तो कुशन 
इत्यथः । “इश्टादिम्यश्च" इति इनिप्रत्ययः। परस्य शत्रोः ्ययुक्ति क्षय- 
योगम् अचिरेण श्राण्भाविनों भूयसों दुरन्तां च तथा भरात्मनः क्षययुक्तिः 
विपरौतां चिरभाविनोम् ्रल्योयसौं खन्पाञ्च विगणय्य विचाय। “ल्यपि 
लघुपूर्वात्” इत्यादेशः । उपेक्तत श्न्यथा उक्तवेपरोत्य परस्य क्षययुक्नौ 
अल्पोयस्यां खस्य भूयस्याम् सत्यां इत्यथः, तत्प्रतोकार' तस्याः ्ययुक्त: 
प्रतोकाम् भ्रचिरेण भ्राश कुरुते । एवं सति यदा शत्रोः ्रभ्युदटयः खस्य 
च श्रतिपरिक्षथो यथा अस्माक तदा किं वक्घव्यभमित्यथेः। सद्यःप्रतिकारः 
कुरुते दत्यथात् सिद्धम् श्रनुखन्ध यम् । < ॥ 
“1 यजङ्कतव्रकोमौ इषौ वादि, न्ठकग्मेव म्॑न् सजातप्रड श्रित्य दद्मो सिष्विठन] कत्रि 

खनाद्राटम क्रम] कश्रिप्वन, यात्र चङा क्रग्रञ कटगोग्रूभ ३टएल, उ1ङ] हट्णन्त््र नद्ड । 

- >। कृडो वाङ्ि गदर कश्रपसाभ च उोविड ७ एव्र यदः शोर ऋद्रप्याग पूत्राष्धाविरु ऽ खन्न 

दिट्वहन) कत्रिटन ठेप्ण॑क्र। कडिप्वन, खातर ङेर्त्र किनत्रोउ शशेन नञ्व्र यस्का । 



४० किराताज् नोयम् । 

त्ययुक्तमपि खभावज ट्धतं धाम शिवं सख्ये । 

प्रणमन्यनपायमसुत्यितं प्रतिपच्न्द्रमिब प्रजा पम् || ११।। ` 

"प्रभवः खलु कोषदण्डयोः कछतपञ्चाङ्गविनिगयो नयः । 
्रन्वय.। चययुक्रम् भपि खभावज' भिव घाम दधत" सरद्ये उदितम् अनपाय" नृपं प्रजा; प्रति- 

पच्चन्द्रम् इव प्रणमन्ति । वाचा--प्रजाभिः दधत् उल्ितः भनपायः मृपः चन्द्र शव प्रणम्यते । १९१ 

तथापि उपेक्तायाम् अनिष्टम् श्राचष्टे--श्रनुपालयतामिति। उदेश्यतीं 
वदिं्यमाणाम् । “श्रच्छोनदोनु म्” इति विकल्यान्न मभावः। दिषतां 
प्रभुशक्ति" कोषदण्डजं तेजः । “सः प्रभावः प्रतापश्च यत् तेजः कोषद ण्डजम्” 

इत्यमरः । श्रनोद्य्रा अनुत्साडेन अनुपाल्यताम् उपेक्तमाणानां सहोभुजां 
` अयः सम्पदो जननिवादभयात् निक्लटपुरुषानुरागात् श्रलोकापवादभयात् 

वेति हतूतप्रत्ना। श्रचिरात् अ्पयान्ति। यथाह कामन्दकः- 

^“स्तोभिः षण्ड इव श्ोभिरलसः परिभूयत" इति । श्रत: पराक्रमितव्य- 
मिति भावः॥ १०॥ 

ननु परिक्तोणः कथः प्रबलेन श्रभियुज्यते दत्यत्राह--त्येति। क्षय- 

युक्ञमपि तथा क्तौणमपि सन्तं स्वभावजं शिवं सर्वलोकाह्वादकं धाम 
तात" तेजः प्रकाशञ्च दधतं समदय ठदयथ म् उसिितम् उदाक्तम् उत्सहमानः 
दति यावत्। श्रन्यत्र उल्ितम् उदितम् अतएव भ्रनपायम् श्रविनाशिनं 

वदिष्यमागमित्य्थ;। नृपं प्रजाः प्रतिपच्वन्द्र दितोयाचन्द्रम्, इवेत्यथंः । 
प्रतिपच्छब्द् न हितोयाग्रदणम्, प्रतिपदि तस्य अटश्यतादिति भावः । प्रण- 

मन्ति प्रच्नोभाकेन वत्तन्ते इति भावः। चन्द्रः तु नमस्क वेन्ति। तच्तौणस्य 
श्रपि उत्साः कव्यसिद्धेः निदानमित्यथः। “जयं दहि सततोत्साही दुबेलो- 
ऽपि समश त" इति कामन्दकः ॥ ११॥ 

४० ध्य मकल अशेशा छेदमाश्शोनङादमठः *क१ ठेखघ्त्राठत्र ठेगषोग्रम॑न।ा यड्नङ्ि यर्थ९ 

(क) षण्डक (उषं दे(्गे्छां कथ्वन, (नाकौनवौतं प्ररे त्वन उंशातत्र तजानी सजति 

पखनशढ र्एब्रन। 

२२। सप्रथा ररेट्लञ नुनव्रय मर्कदट्ल)काश्लोनं्नक खखरिक परारि वात्रनचूर्वक ममूतिड 

ठे (वब्र॑ड4 रकषिषाम१ विरोप्रोऽनघ्क (यमन (्लाप्क नभक्ोत्र कब्रिश्ं शापक, (नि क्रौनैगङ्ि ब्राङ्॑ 

यथवबशखाविक क्प्ल वाउ कम्र शोप्र गगकि-तांप्खव्र खं ममूऽनारिर शटेग्र ठन, एवेन यक्भम 

छांशात्र निके ख्गन्रुष्प्र। 



हितीयः सगः । ४१ 

स विधेयपदेषु दक्षतां नियतिं लोकं इवानुशष्यते ॥१२॥ 

अभिमानवतो मनखिनः प्रियमुच्चैः पदमारुरुक्षतः । 

विनिपातनिवत्तनल्षमं मतमालम्बनमात्मपीरुषम् । १२ 
अन्वध्ः। क्तपञ्चाङ्गविनिख्य; नघ; कोषदण्डग्ीः खलु प्रभवः। स (नथः) विधैयपर्दषु दच्ततां 

सीकः मियतिम् दव अनुरुध्यते ।। व.च्--क्ततपञ्च)ङ्विनिणयेन नयेन प्रभवेण ( भूयते ) तैन दचता 

लीकेन नियतिः इव | १२ 

न्वः । श्रमिमानवतः प्रियम् उच्च: पदम् धरारुसचतः मनखिनः भात्मपौसषः विनिपातनिवतन- 

मम् अ।लम्बन्" मतम् (सहका नतम्) ।। वाचा- पौरुषेण ः* ` चमेण भालम्बनेन मतेन (भूयते) ॥ १३ 

ननु प्रसुगशरिप्रन्यस्य उत््ाहः कुतर उपयुज्यते इत्यत्र श्राह प्रभव इति 
कर्णम् आरम्भोपायः, पुरूषद्रव्यसम्पद् देशकालविभागः, विनिपातप्रतो- 
कारः, कायसिडहिदख इति पच्धाद्गनि। ~या कामन्द्कः-“सद्टायाः 
साघनोपाया विभागो टरेणकालयोः। विनिपातप्रतोकारः सिः पञ्चाङ्- 
इष्यते” इति । पञ्चानाम् अङ्गानां विनिणेयः पच्चाङ्गविनिणयः । “तद्धितार्थ 
इत्यादिना उत्तरपदसमासः। कतः पञच्चाङ्कविनिणेयो यस्य येन वाम 
तथोक्तः । नयो नो तिशास््रम् मन्् इति यावत्। कोषौऽथंराशिः । “कोषो- 
ऽस्ो कुड़मले खद्ग पिधानेऽचयोवदिव्ययोः"' इत्यमरः । दण्डख तुर सेन्यम् । 
“दण्डोऽस्वो शासने रन्नां हिंसायाः लगुडे यमे! याव्राज्नायां सेन्यमेदे" 
इति वेजयन्तो । तयोः कौषदण्डयोः प्रभुशक्तेरित्यथंः । प्रभवति अरस्मा- 
दिति प्रभवः कारणम् “ऋटोरप्"। स नयः नोतिशास्ं विधेयपदेषु 
काथ्यवस्तुषु । “पदं व्यवसितत्राणस्यानलच््याङ् वस्तुषु" इत्यमरः । उक्तां 
सतिप्रकारित्विम् उत्सादमित्यथः। नोकः. ऊछष्वादिप्रवत्तो जनः नियतिं 
दवमिव। “निवतिनियभे दवे इति विशखः। श्रनुरुष्यते अनुसरति। 

सषैर्दवादिक।त् कत्तरि लट् । मन्त्रस्य अपि मुलम् उत्सादः तन्मूलायाः 
प्रसुशक्तैः सूलमिति किमु वक्तव्यम् । श्रत: सएव प्राख््रणोयः यतो नक्तन्दिवं 
मन्तय्रतः तस्यापि प्रभोः निरुत्साहस्य न किञ्चित् सिष्यति इति ॥ १२॥ 

ननु सोत्साहस्य भरषद्ायस्य कथम् श्रथसिदिः इत्यताह--श्रभिमानवत 
इति । भ्रभिमानवतः मानधनस्य प्रिधभिष्टसुच्चं : उन्रतं पटं स्थानं राज्यादिक- 
मार्रुत्ततः आ्रारोढ् मिच्छतः प्राप्त कामस्य मनखिनो धोरस्य आ्रात्मपौर्षं 
स्वपुरुषक।र एव वि निपातनिवत्तनक्षमम् श्रनधप्रतोक्ारसमथम् श्रालम्बनः 

०२। याद) हाव] मर्। ग्र मोशट्नानोश यङ्रि नैकमप्कत्र विनिर्नग्र शत्र, यार] धनद्रानि ७ ठट्गक्रिनै 
८मनात्र कारन, (महे नोडिड कृरि्थवृड (लोट्कवर टमवार्मव्रद्णेत छार कर्डवादिषध्वर ठेरमाट्शत्र सखदनव्रम 

ङब्रि्र भघ्क॥ 



४२ किराताज् नयम् । 

विपदोऽभिभवन्यविक्रमं रहयत्यापद्पेतमायतिः। 

नियता लधुता निरायतेरगरोयान् न पद नृपश्रियः ॥१४ 
तदलं प्रतिपचमुच्चतैरवलम्बा व्यवसायबन्यताम् । 

निवसन्ति पराक्रमाश्या न विषादेन समं सख्यः ॥१५ 
न्वयः । अविक्रम विपदः भरभिभवन्ति, भापदुपेतम् भरायतिः रहथ्रति, निरायत: लघ॒ता निग्ता। 

अरगरोयान् ठृपश्चियः पदः न (भर्वति) ॥ वाचा-विपङ्गिः भविक्रमः श्रभिभूयते। बरा्र्या श्रापदु- 
पेतः गह्यते, लघतया नियतग्रा ( भूयते ), भरगरीयसा पदेन ( मूयते ) ॥ १४ 

अरन्वधः। त्त् (तस्मात् ) उत्रतैः प्रतिपच्चः व्यवस्तायबस्यतां श्रव्म्बा श्रलम्। तयाहि-- 
पराक्रमाग्याः सदद्वयः विषादंन सम न निवखति ॥ वाचा--पराक्रमाग्रयाभिः समद्धिभिः न्य ष्यते ॥ १५ 

. सद्कारि मतम् ष्टम् । यथा कस्यचित् तुरङ्गमारोहतः किद्धित्पतन- 
प्रतिजन्धकमनुचरहस्तादिकमालम्बनं तददिति ध्वनिः। किं पोरुषादन्ौः 
सहाये शरागाम् इति भावः ॥ १३ ॥ 

पौरुषानङ्गोकारे दोषमाह--विपदं इति । श्रविक्रमं पौरुषीनं विपदो- 
ऽभिभवन्ति तिरस्क व्यैन्ति। श्रापदुपेतं विपत्रम् ्रायति; उत्तरकालः । 
“उत्तरः काले श्रायतिः” इत्यमरः । रहयति त्यजति । निरायतेः श्रासन्न- 
क्षयस्य इत्यथः, लघुता अ्रगौरव' नियता श्रवश्यग्भाविनो, न कथिदेनमाद्ियते 
इत्यः । श्रगरोयान् लघोयान् कृपखियः पदं राजलच्छयाः अ्रास्पदं न मवति । 
यदा पति पदच्छेदः । तस्मात् पौरुषं कन्तव्यमेव इत्यर्थः । श्रत पूर्व- 
पूवेस्याविक्रमत्वादेरत्तरोत्तरं विपदादिकं प्रति कारणत्वात् कारणमालास्यो- 
ऽलङ्कारः । तथाच सत्रम्--“पूवपूवंस्य उत्तरात्तररत॒त्रे कारणमाला 
इति ॥ १४ ॥ 

फलितमान्न--तदिति । तत्तस्मात् उपे्तायां दोषसग्धवात् इत्यर्थः| 
उन्नतः अभ्युदयस्य प्रतिपन्नम् अ्रन्तरायं व्यवसायकन््यताम् उद्योगशून्यताम् 
भरवलम्ब अलम् उद्योगशून्धतालम्बनेन अनम् इत्यर्थः । “श्रलं-खल्वोः 
प्रतिषेधयोः प्राचां क्रा” इति क्राप्रत्ययः। तस्य न्यव। देः । तथाहि--परा- 
क्रमः भ्राखयः कारणं यासां ताः तथोक्ताः समृदयः सम्पदो विषादेन समम् 

५०॥ ब्रांज खरष् एत्ररुगकनाप्ठष्ड सङिमानो शत्र दाद्धित्र यनर्थुिवादनेममर्ब कोद्र भूकर 
कात्रहे यकृ मर्य । 

>8। विधर्ममृश शुक्रदकाव्रदोनव्ड यणि क्था, ठिदव्लोल नव्र्क गज्जन कपर; 
समत्तदिनोन वादित्र खधगोव्रव यदशृष्छावो ; सवोप्रान वाङ प्राजायन्त सोन्णत् दत्र न] ॥ 



हितीयः सर्मः। 

अथ चेदवधिः प्रतीच्य ते कथमाविष्क, तजिद्महत्तिना । 
धछतराष्सुतेन सुत्यजाश्चिरमाखाय नरन्द्रसम्पदः। १६ ॥ 

दिषता विहित त्वयाथवा यदि लब्धा पुनराव्छनः पदम् । 

जननाथ तवानुजन््रनां क्षतमाविष्कतपीरुषेभंजं : ॥ १७।। 
अन्वयः। अरय अवधिः प्रतौचाते चैत् भराविष्क,तजिहयह्ठत्तिना तरएरमुतेन नरेन्दसम्पदः चिरम् 

खाद्य कथ सुयजा: ( भविष्यन्ति ) ॥ वाचा--अवपि' प्रतौच्तते ( भवान् ) भराविष्क तजिह्वर्तिः एत- 
राष्मुतः कथ. सुत्यजेत् ॥ १६ 

अन्व; । थवा हिषता विहितम् भ्रात्मनः पदः लेया वदि पुनः ला( तद्धि ) र जननाथ) 
तव चनुजन््नाम् भाविष्क, तपौरषेः मुजेः क्तम् ॥ वाचा--भवान् ( खसा) ॥ १७ 

प्मनुत्साहेन सह न निवसन्ति पोर्षसाध्याः सम्बदो न श्रनुत्साहमाध्याः । 

उभयोः सहावश्ानविरोधादित्यथेः । वेघम्यण कायक्रारणरूपोऽर्थान्तर- 

न्धासोऽदद्कारः ॥ १५॥ 
ननु समयः प्रतोच्यतं, किं वेरीन इति, अरत ब्राह-श्रयेति । भ्रध अवधिः 

कालः प्रतोच्यते चेत् । “अवधिस्त्ववधाने स्यात् सौगम्नि काले बिलेऽपि च 
इति विश्वः । आविष्कतजिह्यत्तिना प्रकटितकपटव्यवदहारेण ्चतराषटसुतन 

टुय्यौधनेन नरेन्द्रसम्पदो रनज्यसम्परदः। नरेन्द्रति वा पदच्छ्दः। चिरं 
चतुटेशवर्षाणि श्राखाद्य श्रनुभ्रूधय कथं सुत्यजाः । ज्ञाताखाटेन तन पञ्चादपि 
सुखेन युक्त शं विना न त्यच्छन्त एव इति अ्रवधिप्रतोच्तणं व्य ्रमित्यथः॥१६॥ 

श्रथ यदि रवात् खयमेव टुर्ययौधनः सम्पद्} दास्यति चेत् तथापि तत् 
कथं रोचयेमदहि इत्याह-दिषतति । अ्रथवा इिषता टुय्योघनेन विदितं सम- 
पितमित्यथधः । श्रातमनः पदं राज्यं प्रुनरपि तया लबा लपस्यतें यदि) लभ 
कमणि लुर् । ₹े जननाथ ! तव अनुजन्मनाम् अनुजानाम् आविष्कतपोरुषं 
प्रकरितपरक्रमः भुजः क्तम् अलं व्यर्मिति यावत् । ्रस्मद्मुज्मं किञ्चित् 
साध्यमित्यधः। राज्यदानादानयोदहि षताभेव खातन्तं ग अस्मह्न जनष्फल्यात् 
विधस्य विजेतव्यम्” इति शस््रात् क्षातेणव राज्यं ग्राह्ममिति भावः 

क्तमिति प्रतिषेधायमव्ययं चादिषु पवयते । “क्तमिति निवारणनिषध 
इति गणव्याख्याने। भुजेरिति गम्यमानसाघधनक्रियापेत्तया करणलात् 

>८। खरयव ठत्रखित्र अ्त्रोप्र टेरमाश्शेन्डा खवलश्घ्न थद्यरलन नडे ; (क्नना शत्रोकमरषे (व 
मन्न एत्र याच्यत, (म् मन्णेत् खनूरमाद्हव्र मशि 4 कज वोम कर््प्ठि शाघ्ेन।। 

५७। देर्) शत्र यरि खगनि नमट्र योक कटेन, उट्व कणेवावष््र-थकेनगटे शष्ठ 
उनप् एप्दी1वन एद््रगवई (छाए गेत्र मङ्प्छ 4 हे जजागन्णेम् गेत्रिाोश्रै कव्रि्व कि? 



४४ किराताजु नोयम् । 

मदसिक्तमुखैर्मगाधिपः करिभिर्व तयते खयं हतेः । 
लघयन् खलु तेजसा जगत् न महानिच्छति भूतिमन्यतः ॥ १८ 

अभिमानधनस्य गत्वर रसुभिः थाल. यश्शिचोषतः । 
अ्चिराश्ुविलासचञ्चला ननु लच््मौः फलमानुषद्िकम् || १९ 

अन्वय्ः। सृगापिपः खथ इतेः मदशिक्तसमुखः करिभिः वक्तयते ( तथाहि )-- मान् तेजसा 
जगत् लघयन् भरन्तः भूतिः न द्रच्छति खलु | वाचा--ख्गाधिपेन बत्तते। लघयता सहता 
"भूति; न इष्यते || १८ 

अन्व: । अभिमानधनस्य गत्वर; श्रमुभिः स्थास्, यशश्चिचीषतः अचिरा एविलास चञ्चला लच्छौः 
आनुषद्िक' फलः ननु ।॥ वाच--चख्च जयया लक्ता भानुषङ्िकंख फलेन ( मूध्ते)॥ १९ 

तोया । उक्तश्च न्यासोद्दोते ^न केवलं ूयमाणेव क्रिया निनिन्तं कारक- 
भावस्यापि तु गम्यमानापि" इति ॥ १७ ॥ 

ननु साम्त्ेव काय्यमिदो किं क्षातेण १? यथाह मनुः-“सास्ना दानेन 
मदेन ममस्तेरधवा पथक् । विजेतु" प्रयतेतारोन् न युद्धेन कदाचन इति । 
तत् किम् श्राग्रहेण दति आगशद्याह-मरेति । खगाधिपः सिद्यो मदसिक्त- 
सुखेः मदवपिभिरित्यंः। खयं खे नैव हतेः करिभिवत्तयते त्ति करोति 
तरेव जोवतोत्यथः । चौरादिकाद् वतेलेट । भौवादिकस्य तु “्रणावकमका- 
चित्तवत्कत्तक।त्” इति परस्मपदनियमादिति । तथाहि तेजसा प्रभावेण । 
तेजो बले प्रभा्षे च ज्योतिष्यचिंति रेतसि" इति वैजयन्तो । जगत् लघ- 

यन् लघुकुवन् महान् नजो अ्रन्यतोऽन्यस्मात् पुरुषात् भूतिं हदिंन 
इच्छति खलु । नहि त्जखिनः परायत्तत्रत्तित्वं युक्तम् । मनुवचन तु 
श्रशूरविषयम् इति भावः। विशेषेण वच्छमाणासामान्यसमय॑नरूपोऽ- 
यीन्तरन्यासोऽलङ्धारः; ॥ १८ ॥ 

ननु युद्धात् पालिक -लक््ोलाभः उपायान्तरस्तु न तथा इत्याशड्याह-- 
श्रभिमानति। श्रमिमानधनस्य वंरनिव्थातनमात्रनिष्ठस्य भ्रतएव गत्वरः 
गमनशोनैः श्रस्थिरेः। “गल्लरञख" इति क्ररवन्तो निपातः। अश्रुभिः प्राणः 
करः । “पुस भ्नुख्रयस्वः प्राणाः” इत्यमरः । साच, खरम् । “ग्ला जिस्थ- 

१। खशव। यति न्ट एवन यांगेनात्क ब्रा चू यार्न कष्र--यागेनि€ जर्) गांड 
र्ट्वन, ल्व (ङ् समना] वदटेकगं ब्रोजामन्नह् याखिव्ड यगेनौव्र खन भेगद्नेतव्र (नोक्रसथकागक 

दकगोवी वार्थरुङेप्द; यर्थार् चाग्न छुक्तवौप्वीव्र (कानहे कोद शकिष्वन।। 
>४। भेशव्राभं मिर्र सप्रः मसावो मरकर निश्ड कव्रिश्ा जषा कौविक] निर्ववार ङ्ट्वर। कलञः 

पिनि शेग्र (रप्जावागरा जगेर्ट्क गब्राड्ङ कदव्ड गौध्वन, (म्े मान् दाङ्धि य शूङ्दबव्र निक मृचि 
कमन] कट्वन न। 



दितीयः सगं । ४५ 

ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्य्नां जनः 
अभिभूतिभयादसूनतः सुखसुज्छन्ति न धाम मानिनः २० 

किमपेच्य फल पयोधरान् ध्वनतः प्राथयते खगाधिपः । 
प्रकषतिः खलु सा महोयसः सहते नान्यसमुत्नति' यया ॥ २१ 

अन्वयः । जनः भव्मनां चयम् श्राक्कन्दति, ज्वलितः हिरग्यरेतसं न । श्रत: मानिनः भभिमूति- 

भयात् भ्रसून् सुखम् उज भन्ति, ( किन्तु) धाम न (उज भन्ति) वाचा--जनेन चयः भाक्त. 

दयते । ज्वलितः हिरण्यरेताः न । मानिभिः भ्रसवः उज् मंयन्त , न धाम उन भयते ॥ २० 
अन्वयः। मगाधिपः कि फलम् श्पेचा घ्वनतः पयोधरान् प्राधयतं । ( तथाहि }--मीयसः 

गस्र:” इति गस प्रत्ययः। यशञ्चिचोपतः चेद् संग्रहोतुमिच्छतः । चिनोतेः 
मन्नन्तात् गशलप्रत्ययः । अचिरम् अश्रावो यस्यासा अचिरांशएविदुपत् तस्या 
विलासः स्प रणं तहत् चञ्चला णिका दत्यथः। लच्छी; सम्पत् ्रनु- 

#६.। १ 

घद्घाटागतम् आनुषद्धिकम् अन्वाचयशिष्टमल्य' फलं, मानताणाय यश एव 

मुख्य' फ़लम् अम्य चयस्तु लच््मोरिति मानिनामिदमेव प्षाघ्यमित्यधः। अतर 
अख्िरप्राणत्यागीन स्थिरयशःसखोकाराभिधानात् न्रनाधिकविनिमयाख्यः 
परिरत्तयालद्गरः। उक्तञ्च काव्यप्रकाशे ^“परिघ्रत्तिविनिमयो योऽर्थानां 
स्यात् ममाममःः” इति ॥ १९८ ॥ 

ननु श्रल्यस्य मानस्य हेतोः कथं प्राणल्यागः शक्ते कत्त" यतो “जोव- 
च्ररो भद्रगतानि पश्येत्” इत्याणड्ग्राह--ज्वलितमिति । जनो भस्मनां चयं 
पुच्छम् आास्कन्दति पादादिना आक्रामति ्रराहकत्वादिति भावः। ज्वलितं 
ज्वलन्तम् । क्तरि कः । “मतिवृदधि" इत्यादिसूत्रे चकारादत्तमानाधत्वम् । 
हिरण्यं रेतो यस्य तं हिरण्यरेतसम् श्रम्नि' न ब्रास्कन्दति टाद्कत्वादिति 
भावः। श्रतो ईतोमीनिनः श्रभिभूतिभयात् प्राणलोभेन तजस्त्यागे परिभवो 
भविष्यतीति भयादसखनेव सुखम् अरक्तिष्टम् उजभन्ति यजन्ति । धाम तेजस्तु 
न उज् भन्ति मानद्धानिकरात् जोवनात् खतेजसा मरणमेव वरम् इत्यथः । 
पूवेतरश्लोकवत् श्र्थान्तरन्यासोऽलङ्धारः ॥ २० ॥ 

>| सिति दद्श्रिनि्ी1उनत्रङ, ऋशख्श्रुव्र खोदटनत्र विनिमव्र दोदर) यमत्र शव्रडा छांडात्र 
सरोष्टे ; खञङयव युन सर्खटन ङ्क दाङ विष्राएनिलोमदर शक्ता लश्छो खोरूरक्रिक कल,- 

यने मथ] । 

२०। शिक) गङि नाहे वणिप्र ध्नांद शपो षात्र खशव्रौनिं अखिक्म्र कपर, किङ (गङ् 

त्राहि कागेङि रिठश॑न शाकाग्र (कश अखन नौवक याकम कद्िष्ठ नाद्व ना; सरङ्यव मानि 

१ जश्ट्िडिषद्र जोवनऽ साक्प्म गेत्रिडाते कत्रि गोपन, कि (र्कं गसि क्टन ना) 



-४६ किरावाज् नोयम् । 
2: © 

कुरु तन््मतिमेव विक्रमे नुप निधय तमः प्रमादजम् । 

प्र वमेतदवैहि विदिषां त्वदनुत्साहृदता विप्रत्तयः ॥२२॥ 

दिरटानिव दिग्विभावितान् चतुरस्तोयनिघौनिवायतः । 
प्रसहेत रणे तवानुजान् दिषतां कः शतमन्युतेजसः ।। २३२ 
स प्रक्ततिः खनु यया प्रज्ञया अन्य्मुच्रतिः न खुटते ॥ वाचा--खगाधिपेन घ्वनन्तः पयोधर; प्राच्यं न्त $ 

तया प्रक्तव्या सरमुच्रतिः न सह्यते ॥ २९ 

अन्वध्रः। ई नृप! तत् प्रसादजः तमः निधय विक्रमे मति" कुर् । विहिषां विपत्तयः त्वदनत्ाह- 
टता एतद्ृभ्र.वम् अव्र ॥ वाचा--मतिः कियताम्) विपत्तिभिः'*"इताभि; ( मूग्रते ) अरवेयताम् । रर 

श्रयवा किमत्र प्रयोजन चिन्तया, किन्त तेज्विनामेव अय सभाव 
एव यज्निगोषुत्म् इत्याशयेनाह-- किमिति । खगाधिपः सिंहः किं फलं 
प्रयोजनम् अ्रपेच्य ध्वनतो गजतः। धरन्तोति धरा पचाद्यच । पयसां घराः 
तान् पयोधरान् प्राध्यतेऽभियाति। “याचजाघामभिघाने च प्रधना कश्यतें 
बधः" इति केशवः। श्रयवा ्रवरूणदि इत्यथ; । प्राथेयते ध्रा अधेयतः-- 
“प्रा स्याद् याचजावरोधयोः” इत्यभिधानात् प्रा अवरोधने। प्राडति ठतो- 
यान्तम् । आकारान्तस्य प्राणब्द्स्य योगविभागात् श्रातो घातोः" इत्या- 
नापः । “च्रभियाचञावरोघ्योः” इत्यभिधानात् । तथाहि मदयोयसो मह- 
तरस्य सा प्रतिः खल स्वभावो यया प्रक्षत्या अन्यससमुत्रतिं परठदिन 
सहत । महतः परभच्ञनमेव पुरुषाघ इत्यथ : । पूववत् श्रलङ्ारः ॥ २१॥ 

उक्तं प्रयोजनं निगमयति*- कुरु तदिति । हं कप! तत् तस्मात् उक्त 
रोत्या पराक्रमावमरत्वाइेतो; । “यत्तद्यतस्ततो डतो” इत्यमरः । प्रसादजं 

वि ९ "व 
तमो मोदं निधय निरस्य विक्रमे पौरुष एव मतिं कुर् । विक्रममेव अ्रङ्गो- 
कुरु, नतु उपायान्तरमिल्ययः। नच विक्रमवेफल्यमित्यादह-ध्र.वमिति। 
विद्िष्रां विपत्तयः त्वदनुत्साहदताः तव अनुत््ाहेन ग्रव्यवसायेन हताः 
प्रतिवद्वाः। श्रन्यथा प्रागेव विपद्धेरन्निति भावः इत्येतत् घ्रवं निशितम् 
अवेहि विहि। श्रव नित्य निथिते च” इति शाशखतः॥२२॥ 

२३। ( (्टकौग्तितर भिय शोषे शठान्, (कनन।) मृभीरदिगे रिष्ट (कान् यष्व्रा्एन भरसज्तठ (मघवन् 
प्ोकमन् कटवः बश्ठ्व्र वाङ्त्रि वटके मौव, 4 खट्व वगवर्खा रश्रेग्रां रोगृणं गाङि भद्व् 
युक्कि मह्रं भौष्वन। 

२२1 खर्यवप्् नृगं। यगरातठ त्मा एव कद्व) भूक्रषकाव्व वृकि निष्प्रभं ककरन) ओआंगेनि 
रर) निषत्र ठो निद्वन--वोन॑नात्र सङ्रदनाद्श गङ््शर८नव्र जिगेडिममूरे थरिवक श्टेग्र बरशिग्रा। 

ठ का्थानेमःर् रमर निनेमःरेाप्ठ- हटि ककड णः ! 



हितीयः सगेः। ४७ 

उचलतस्तव जातवेदसः सततं बेरिक्ततस्य चेतसि । 

विदधातु शमं शिवेतरा रिपुनारौनयनाम्ब सन्ततिः ॥२४॥ 
दति दशिंतविक्रियं सुतं मरुतः कोपपरीतमानसम् । 
उपसान्त्रयितु' महौपतिदि रदं दुष्टमिवोपचक्रमे ॥२५। 

अन्वयः । दिगविभावितान् श्रायतः चतुरः हिरदान् ( चतुरः) तीयनिधौन् इव तव ( चतुर; ) 

आतमनुगतेजसः अनुजान् रणो दिषतां कः प्रसहेत ॥ वाचा-दिग विभाविता; भायन्तः चत्वारः हिरदाः 

तोयनिधय इव भनुजाः केन सदारन् ॥ २९ 

अन्वथः। तव चत्चि सततः ज्वलतः वरिक्कतस्य जातवेदसः गिवेतरा रिपुनारौनयनाम्ब खन्ततिः 
णम विद्धघातु । वाचा--शिवितरया-* "खन्त्या शमः विधौयताम् ¦ २४ 

्रन्वथः। इति दर्ितविक्रियं कोपपरौतमानस मरुतः सुत महीपतिः दुष्टः दिरदमि१ उपमान्वधि- 

तुम् उपचक्रमे । वाच्य-मरहौपतिना।। २५ 

नच नः पराजवयशडम काय्य त्याह-दिश्दानिति। दिग्बिभावितान् दिक 

प्रसिद्धान् तान् ्रायत ्रागच्छतः । श्राङ्पूर्वेदिण धातोः शप्रत्ययः । चतुरः 
दिरदान् दिम्गजानिव तथोक्रविग्ेषणान् चतुरः तोयनिधोन् दव रणे दिग्वि 

भावितान् शतमन्युतेजस इन्द्रविक्रमान् चतुरः तव अनुजान् दिषतां मध्ये 

कः प्रसत सोद शक्त यादित्यथः। “शकि लिङः च” इति शक्तयथ लिङ् । 
अतो नि, शङ प्रवत्तेखेति भावः ॥ २२॥ 

आगोर्वादव्याजन फलितमादह- ज्वलत इति । तव चेतसि सततं ज्वलतो 

वैरि क्षतस्य जातवेदसः क्रोधाग्ने: शिवेतरा अ्रशिवा अ्रमङ्ला। वेघव्यदुःख- 
जनकत्वादिति भावः । रिपुनारोनयनाम्ब सन्ततिः वेरिवनिताग्ुप्रवाद्ः शमं 
विदधातु । वैरिक्षतस्य क्रोधस्य वेरिवधमन्तरेण जान्यसम्भवादवश्य' तदध- 

स्त्वया कम्तेव्य इत्यथ : । क्रोधस्य विषयस्य निगरणेन विषयिणो जातवैदम 
एव उपनिबन्धनात् श्रतिशथोक्षिरलङ्गारः । तदुक्तम्-“विषयस्यानुपादाना- 

दिषयुप्रपनिवध्यते । यत्र सातिशयोक्तिः स्यात् कवेः प्रोटोक्तिजोविता" इति । 
ततापि क्रोधस्य जातवेदसो सेटेऽपि अमेदाध्यवसायाद् भेटऽभेदरूपा तत 
एव अम्ब निवौप्यत्वोक्तिश्च घटते । तथाच यथा रम्ब सेकेन अग्निः सम्यक् 
शाम्यति तथा शल॒वघेन क्रोध इति श्रोपम्यं गम्यते ॥ २४॥ 

२०। मर्दध्गयनिष रिभेभे एदे; उष्] मनबि हट्टे छक्र टेकटरेना शव्राकमनानौ 
खगनात्र खरूकटुहग्रत्क अ ममाेड तविष गेकन्यैव भटा (क रउ) तिश्रप्क मरू कत्रिप्छ 
ममर्वष््र 



४८ किराताजे नोयम् । 

“शअपव्जिं तविश्चषे शची हृदयग्राहिणि मङ्गलास्पदे | 

विमला तव विस्तरे गिरां मतिरादश्च इवाभिदटश्यते ॥२६।। 

अन्वय. | अपवञ्जिं विद्रवे शुचौ हदययाद्िणि मङ्गलास्पदे तवे गिरां विस्तरे मतिः दर्पये श्व 

विमला भनिदृश्यते ।॥ वाचा-मति' विमलाम् भ्रभिपग्यन्ति { जनाः ) ॥ २६ 

इतीति । इति उक्तरोत्या दशिता विक्रिया विकारो वागारश्भाकमकौ येन 
तं कोपपरोतमानम॑ं कोपाक्रान्तचित्तम्। इदं विशेषणदयं दिरदेऽपि 

योज्यम् । मरुतः सुतं भोमं महोपतिः युधिष्ठिरो दृष्टं दिरदभिव। एतिन 
अरस्य शोययमेव न बुद्धिः श्रस्तोति गम्यते। उपसान्त्रथितुम् श्रनुनेनुम् उप- 

चक्रमे प्रत्तः “प्रोपाभ्यां समथोभ्याम्” इति श्राव्मनेपदम् । राज्ञा भाव्य् - 
पकारविश्चेषापेत्तया कश्रच्चित् अवश्यो जनः "गने; णनः दिरदवत् वभशौ- 
करणोयः, नतु वाज्य इति भावः #८२५ ॥ 

प्रथमं तावत् सतुत्यादिभिः प्रसादयति--ग्रपवजिंतेति । विघ्नवः प्रमाण- 
वाधः, अन्यत बाह्यमलसंक्रमः सोऽपवजितो यस्य तस्मिन् अपवजिंतविघ्रवे। 
शचौ एवित गब्दसौष्टप' लोहश्दिश्च तहति । श्रतएव इदयग्रादधिगि मनो- 

रभे मङ्गलास्पदे एकत्र हिताधप्रतिपादकल्वात् अन्यतर मङ्गलवस्तुलात् च 
ग्र यस्करे । “योचनं चन्दनं हेम खटक्ग' दपण मणिम् । गुरूनम्नि' तथा 
सथ्य प्रातः पश्यत् सदा बुधः।॥” इति पुराणवचनात् । तव गिरां विस्तरे 

वाक्यप्रपञ्चे। “प्रथने वावशब्द ” इति घ्रञ्प्रतिषेधात् “ऋदोरप्” इत्यप् । 
प्रतएव “विस्तारो विग्रहो व्यासः सतु शब्द्स्य विस्तरः"दत्यमरः। मति- 
सत्वहुदधिरादशं दप्णे इव। “दर्पणे मुकरुरादगो” इत्यमरः। विमला 
विशदा श्रभिदश्यते वाग्बं शद्यादेव मतिवेशद्यमनुमोयत । ततुपूर्वकल्वा- 
स्येत्यध : ॥ २६ ॥ 

२४ ॥ सागेनोतर कपःव (य द्द्ग्रिकृर (कोवि नञुड यदवटिर, (्ूनाव्रोचमै द्वध्वारक खनिव् 
नव्रनरांव्रिथ वार् (मे खनध्नव्र गि कङ्क । 

२८। गहोगेखि सूरिर वटके विकोघ्तरोक्नोशक (कानाकोहकर्ण्५ दोयूठनग्र रौग्प्क एह दिवव 
क्ग्र ग करिप्ठ यवृ शरेट्लन । 

२७। ( वलि्लन )--दाषमनिव्क्छिड मक्रलान्णत विङक् पर्णः (क्थ रिग परमन मम्नेगिड शप्र, 
रकग चङे यमायवाषविव्ररिर नसःमोषैवयूङ साग्थशो (यप्र रिखक्त वाकृथनप् (जमोव्र विमल मडि 
भत्रिनक्रिरु श्रद्द । 



प 
(1 

दितीयः सर. । । ४६. 

|,स्फटता न पदैरपाह्ता न च न सीक्ततमथं गौरवम्, 
रचिता पृथगथ्ता गिरां न च साम्य मपोहितं कचित् ॥२७॥ 

“उपपत्तिरुदाहृता बलात् अनुमानेन न चागमः न्षतः। 

ददमोटगनोहगाशयः प्रसभ वक्त मुपक्रमेत कः || र ॥ 
अन्वयः पटैः स्फटता न श्रपाक्रता, अरमौरवं ग स्योक्ततम् नच। गिरा प्रवरगयता रिता 

( तथा गिरां) साम्य न च क्रचित् रपाहितम्। बनात् उपपत्तिः उदात, ( तथा ) भरनुसानेन 

आगमः म च चेतः। भनीटगाशषः कः इट्क् इटं वचनं प्रम वक्तमुपक्रमत।॥ वाच-(त ) 
स्फटतां न श्रपाक्रतवरान्, स्वौक्लतवान्, परथगद्तां रचितवान्, न भप्रोहितवनन् । उपपत्तिम् उदारतवमन् | 

शनीदटगाश्येन केन उपक्रम्यत :| २७--२८ 

अथ युग्मेनादह--स्फट्तति, उपप्रतिश्तिच। एदेः सधिङ्न्तण्ब्द् 
स्फ टता विश्दाथतान अपाक्षता न त्यक्ता । अघमारवम् अधमस्य वान 
च न खोक्लषतम् | स्दीकतभेबेत्यथः। “वेगन्यप्रमक्ताथेगौरवाभावनिवन्तनाथ 
नञ दयं स॒म्धाव्यनिष्ेधनिवन्तने दौ प्रतिषघ्” इतति वामनः ! निरं पदानाम् 
वान्तरवाक्यानां च प्रथगधता नन्ता, श्रपुनसक्ताघय तति याषत्। 
रचिता क्ता। तथा कचिद्पि सामथ्यं गम् अन्यान्यसासष्यं साकाडन्तं 
न श्रपोहितं न वस्नितम् । अन्यथा दमटाड्मादिशब्दवत् एकवाक्चतान 
स्यात् ! यथद्: “अश्र क्याटेक' वाक्यं साकाङच' चदधिभारी स्यात्" इि। 
ननु प्रप्र गारवमित्यत् कथ' षोसमासः? “पूरणगुण उन्यार{दिना प्रति 
पधान्नं ष दोष. । ये शक्लादयः शब्दा गुणि गुणिनि च वत्तन्त, वणा पटस्य 
णाक्षय [शक्त | शक्तः पट इति च । तषाम् एत्र ्रत निपे्ाद्ये च पुनः खता 

गुणमात्वचनाः, यथा गोरव प्राघान्यं रसो गन्धः सश उत्यतमःदट्य्र 

तंषामनिषेघात् । तधा “ततख् ख गुणः षष्ठो ममस्यत” इति वचनादूवहुन- 
मभिवुकतप्रयोगदभ्नाच्चे बनल।क्रायाः गशौक्ता्भित्यादो तु भाषकारवचनः- 
दघमासः । अतएव आ्राद् वामनः-"पतपोतिमादिषु गुणवचनसमाना वन्तौ 
स्यात्" इति ॥ २७ ॥ 

उपपत्तिरिति । ज्िञ्च बलात् खव्रलमाखित्य ¦ कर्मणि यवलोपे पञ्चमो 
वक्तव्या । उपपत्तिय क्रिरुदाह्ृता । पराक्रमपक् एव श्र यानिति युक्तिः उक्ता 
इत्यध; । उचितं चैतत् महावोरससेति भावः। तधा अनुमानेन युका 
श्रागमः शस्व नत्ततः नदतः) किन्तु ्रागमाविर्दमेव उक्तम् | म्रन्यय्रा 

२१--२ | (८७।मौद वहे शग छि्छ गंतरकात्र विष कोका विमपर्थु० नेत्रिाणि कट्दन न, 

खश रेष सर्शुवाए्लायुक् दुतिष्र] चोकृर। (ठोगाोव्र सद।वर वाकानित्ल्ऽ नरूनक्रक्ठे। (काव न 

6-- कि 



५० किगताज्ञनोयम् । 

“अविद््प्तरतयथा तथापि मे हदय नियमेव धावति । 
अवसाययितं चमा: सुख' न विधेयेषु विशेषसम्पदः ।२ ॥ 

शन्वग्रः। तथापि मै हृदयम् अव्टिप्ततशा निणयम् एव धावहि,) विधेयेषु विशेषसम्पदः मुखम् 
सवमृद्रथित्ः न चमाः। वाच्छ--ददयन निग्यः सिते, सम्पदृभिः चमःभिः ( ययते) ॥ २८ 

तददिरोघात् अनुमानस्यैव प्रामाखयभङ्गप्रसङ्गादिति भावः। ईक् इत्य 

्तात्रगुक्कम् इद' वचनम् अविद्यमान इईहटगाण्य दर्यं त्ात्तयुक्ञाभिप्रायो यस्य 

सोऽनोटगाग्रयः । “अभिप्रायच्छन्द् अशः" दत्यमरः। कः प्रसभ टात् 

वक्नसुपक्रभमेत न कोऽपोल्यथः। इल्य' वक्तमुपक्रमितेव नास्ति, वक्तातु दूरा 
पास्त एवेति भावः। कोचिदेतत् ओ्रोकत्रयं निन्द्परत्वेनापि योजयन्ति। 

तदसत् हितोपदेभमात्रतत्परस्य श्रतिवत्सलस्य राज्ञो मत्सरिण इव महावौरे 
भ्रातरि विधये मवानधस्बूलभ्चू निन्द तात्पयकल्यनानोा चित्यादिति ॥ २८॥ 

यद्धि साघक्तं तदहि तथव क्रिवतामित्याप्द्प्ाह--श्रविप्रतयेति। 
तधापि त्या `सम्यङः निणंतऽपि मे षहहद्यम् अ्विष्घ्चतया असन्तुषटटतघा। 
्रदयापि संगशयगतत्वन देत्यथ्च;। {नमय्रभमेव घावति अ्रनुसरति यपेत्तत इति 
यावत् । अद्यापि निगय श्रनुद्यादिति भावः । निणंयानुदये हेतुमाह -- 

० ~ ज १ 9 ठि © गि) ट ~. == 

वति विधयपु मसन्धिविग्रहादिकत्तव्याघधषु या विग्घमम्पटौोऽवान्तर- 
मदभूमनः मसृद्धया बादुल्यानि ताः सुग्वम् श्रक्त गेन अरवमाययितुः परुषान् 

षि! [ ~ ५ ४ { ६ [1 ¢ प 

प्रत्यानुक्कूल्यन स्वस्वरूप स्देयमेव गोघ्रं प्रत्ाययितुमित्यय : । स्यतग्य न्तादशणि 

कम्यक्रत कात्तसुन् । णरणाविति स्रल्स्य अयं विषयः । नमन्त दूति क्षपाः 
पचाद्रच। शक्ता न भवन्ति। “समं गक्तं हित तिघु इत्यस्मबः। विधेय- 
मात्रस्य सुगमलत्वऽपितदिभेषाग्णं मोच्यााद् बादल्याच दज्नघत्वात् ्रद्य्रापि 

॥ ~ 6 ५ 

निगयाकाङ्क ति तात्परथाय श्रत निणयधघावन' प्रत्यत्तरवाक्याधस्य इत् 
त्ाभिघानाद् वाक्याघ्रहत्क क।व्यलङ्गमलद्ारः। तदुक्तम् -“हत।वाक्य 
पटाधल काव्यलिद्धमुदाहतम्” इति ॥२६॥ 

नड ववर ये मकनन वा्काद मर्सि ्काच्छंऽ गैरिक शप्र नारं । मि प्व सोध्त्रोष्रि श्लोद वन 
सवरशन किदं यूड्वि यवछदम्। लवशिर, २९) उण्च्डि र्ङेश्रष्ट्  (टाोमोत्र सन्माने|त्रो 

सनिति नाप्छेत्र मता समम कद्ष्। याशो कदे] पद नुकृक, मर्म) यनरदिद क्णेलगुष 

स ९यनृक्षक चाट्व] छत्रम यवृ १हष्ट्डे ८क मगथुंल्यः 

० । मि क॑सुनित्रिरिरप्य एृएनिशप्र कर्िघ्लछ योमात्र कनद रेङाप्ठ सागि मःन्व्थुन्र 
घ्ट्ज््ष् न। भव यटृशिः्श्ड् 4 विवृध्य निर्मायं चथतव रटैध्डत्छ। (कनन मक्षि- विरति 

कमेप्यौ (ष् मकल दिट्मस मन्थम् वर्मः, सेकोत्र -याकट्मे क्यौ मादन निश्िडिक्रत्ण श्च ख मोर 

लटिगतेन् कव्शप्ट्ष्् ना। 



दहितोधः सगे । ५९१ 

सहसा विदधत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम् । 

गते हि विखश्यकारिणं गुणलुब्धाः खयमेव सम्पदः ।२०॥ 

अभिवघंति योऽनुपालयन् विधिबोजानि विवेकवारिणा । 
स खटा फलशालिनौं क्रियां शरदं लोक इवाधितिदरति ॥ रेरे 

ध्रन्वधः। क्रिया सदसा न विददोत, भरगिविकः परम् श्रापरदां पदं, गुणनुखाः सम्पदः विदय. 
कारिण खयमेव वणते हि।॥ वाच्-क्ियान प्रिधोचत। शरवित्रकेन परैन ( मूग्रते ), गुणलुब्यभः 

सम्पदि. विखश्यकारौ त्रियते । ६० 

अन्वथ्ः। यः विधिष्रोजानि भ्रनुपानयन् विरदरेकवारिणा भभिवर्पति, स फलशलिनी' क्रियां नाकः 
भरदम् इव ्रधितिष्ठति। वाच-- यन चनुपालयरता भभिरप्यनत ( बीजानि). तेनं फलशालिनौ किमा 

नगौकरेन भरत् इव धविष्टौयते । ३१ 

वम्तुविगेषावध।,रणमन्तरण व प्रतरत्तिरित्यागद्धपाह--सदहसेति । चक्रिय 
इति क्रिया क।य्य' तां सदसा श्रविखश्येत्यय : । “सदहसेताकस्मिकाविमभयोः" 
इति गणव्याख्यान खरादिप्राठादव्यय्म् । न विदघोत कुर्वत । कुतः? 
अविवैकोऽविखश्यकारित्वं परमत्यन्तम् अ्रापदां पदं स्थानम्, विपत्तिकारण- 
भिव्यथः । व्यतिरेकण उक्तम्रथ्मन्वयेनाद-- ममे इति । गुणलुब्धा गुणग्यद्याः, 
गुणब्छ्चव इति स्वयंवरणदतूक्तिः। मम्पदः गयः विख्श्य कसेतेःति 
वद्श्यकारो । “उपपदमतिङ.” इति समासः । तं स्वयमेव वृणत भजन्त 
ह्नि। "ङः सम्भक्तौ” इति धनुः । तस्पात् विश्य एव प्रवत्तितव्यमिव्यधः । 

“श्रत सहसा विधाननिषेधनब्धवि्श्यक(रितरूपकारणस्य श्रापद्रूषव्यतिरक- 
काय्य'ण समधनात् वेधर्म्यण अर्थान्तरन्यासः। दहितौयादम च स एव 
समाधम्यण इति न्यम् ॥ २० ॥ 

ननु साहतिकस्यापि फलमिह श्यत एव, तत् कि विधैकेन इति अल 
्राद--ग्रभोति। यः पुमान् विघोदन्ते दति विधय; छव्यवस्तनि वोजान।- 
वेति उपमितसमासः । शरदं लोक इवेति वाक्वगतोपमानुमारात्। तान 
विधिजोजानि विक्को वारोव विवेकवारि तन विवेकवारिणा पूववत् 
समासः । ्रनुपान्तयन् प्रतोच्तमाणः सरत्तन् अभिवप ति सिञ्चति । स पुमान् 
फलं साधननिष्यादोऽयः शस्यद्च । “शस्ये हतुक्रतं फलम्" इति उभयत्रापि 
अमरः तच्छालिनौं क्रियां क्य लोको जनः। “लोकस्तु भुवने जन" 

5०} विद्ते] न) कद्विष्रौ म्म) (कान कोसौ क्वं देष नध, (कनम् बर्रिष्कूक -{{& 
भव्य आगते बरस्णेतं शष शनैवर्गि मश्यक् श्रष्शहे विःवक्मन्णप्र द्ाङिव्क अप॒ किया 

"धक् | 



५२ किंराताज्ञु नोयम् । 

शचि भूषयति श्र त' वपुः प्रशमस्तस्य भवत्यलङ्धिया । 
प्रगमाभरण पराक्रमः स नयापादितसिद्धिभूषणः || ३२ ॥। 

मतिमेदतमसि रोहिते गहने क्षल्यविधो विषेकिनाम् । 
सुक्ततः परिशुद्ध चागमः कुरुते दोप इवाथ दशंनम् ।। ३२ ॥ 

गन्वय्रः। शुचि घ्रुतं वप्रः मषयति, तम्य प्रशमः अलक्रिया भ्वर्ि। पराक्रमः प्रशमाभरगौ 

( भवति ) सः ( पटाक्ररः ) नग्राप्रादितसिद्धिभृषगः ( भवति) ॥ दाद शखविना श्रुतम भूष्यते, 

प्रशमेन चननत्रियया सूरत, परप्रासेगा प्रशमाभर्गन (मृस्ते)) तन (परकरमेख ).--मृपरीनः 

( भयत )।॥ ३२ 

न्वयः) मतिर्मद्तमन्तिरार्िति ग्ने कछन्यविघौ विव्रक्रिनां सुक्रतः परिशुद्धः चअःगसः देप डन 

भथ्दणन' कृरु ॥ वोचा-भूकतटन पर्प्तंन याममेन दीपेन इव कितं || ३२ 

इत्यमरः । शरटरमिव सदा नित्यम् श्रधितिष्टठति। सदा क्रिधाफलं प्राप्रौत्यव 
न कदाचिद् व्यभिचरति इत्यथः) साहभिकस्य काकतानोयन्यायेन फल- 
सि्दविवेकिनम्तु नियता इति भावः। अत्र फलश्नब्द्न शस्वडतुक्तयोः 
अधयोः अमेदाध्यवसायात् श्र षमूल।तिगयाक्तिः, तदनुग्होता च उपमा 
इत्यनुखन्धयम् ॥ २१॥ 

नियता विबेकिनः फलसििरित्यक्त, सम्प्रति तामेव श्च्यघ स्तोति- 

भुचीति । शचि सम््दायष्एद् सुनः प्रास्वयवग कत वपुः भूषयति, अन्यधा 
अविदान् पुरुषः भ्धेच्य दृति भावः। तस्य श्युतस्य प्रणमः क्रोघोधगान्तिः 

अलङ्किया भूषणः भवति, अन्यथा खतवफच्यात् इति भावः। पराक्रमः सपि 
अवसरे प्रोययः प्रज्रसस्य प्माभरणः भतति, अन्यधा मवः परिभूयत दनि 
भावः। सं पराक्रमः नयाप्रादिता नोतिमम्मादिता विेकपूठिका इर्ति 
यावत्, सा चासो सिद्धि मंव भूषण यस्यम तथोक्तः; अन्यथा साह 
सिकस्य सिबिः काकतालोयत्वन पतने परक्रमवेयघ्यम् इति भावः 
वपुषो भूष्यतवात्र सिद्धेभषगतंव तु। उभयं मध्यमानां तु तषां पूवी 

तरे च्छायाम्” ईति विवेकः एद विगिष्टसिद्ः अ्रनन्यश्चूषिताया एव भ्रूषग- 
ल्वोक्तया मर्वात्तरतया स्तृतिगंम्यते। अत्र उत्तरोत्तरस्य पूरपूवंविगेषण- 
त्नात् एकावल्वलद्घारः । तदुक्षम्- “यतर पिगेषभावं पूव पूवं प्रति क्रभमेणव। 
भजति परंपरमेषालङ्कः तिरेकावनो कथिता" उति ॥ ३२ ॥ 

८३ । _ (लौके प्यक्रण छेगैवृक्कयैरन विष्कएनगृर्दयकं दसौ दन] कद्र यथोम वोगवरिवर्बम करि 
मवररकाप्न जिग्राकल्न्तर मारना सर्र न लंड दत्र, उपग (प पतंनभोन शूक्रव करदा दिस्य 
रिप्वक्क्रणै वाति (मष दप, शद्निप्म साश्ाव्र सिय) षनद्डो श्वर; कलडेः (न् म्र किग्रामकमाः 
लार कद्ध] भोट्क | 



दितोयः सगेः। ५२ 
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स्प,हणोयगुणेमहात्मभिश्चरिते वत्म नि यच्छतां मनः| 
विधिडतुरहतुरागसां विनिपातोऽपि समः समुन्नतेः ¡। २४ ॥ 

शिवमौपयिक' गरोयसौ फल निष्त्तिमट् षितायतीम् । 
विगणय्य नयन्ति पौरष विजितक्रोधरया जिगीषवः ।२५॥ , 

सप्ररणीयगुरः मह्वाम्मिः चरति वन्मनि मनौ गच्छतां विधितः धागसाम् चरेन्; 

निपातः अपि समूत्रतः समः ( भवति) वाच्म--विधिहत्ना चरहतुना विनिपानेन अपि उमेन 

( भृग्रति ) || ३४ 

विश्य कुययादिति खितं, तत्र विमश्रौपायः क इत्य क्त शास््रमेवेत्य!ह-- 
मतोति। मतिमेदः कयविव्रतिप््तिः। मतिमेदः तम इवेति उपसमित- 
भमासः। दोप इषेति उप्रमानुमार।त्। तन तिरोहित ब्रच्छन्न अतएव 
गहने दुरवगाह क्षत्यविधौ काय्यानुष्टाने विवेकिनां सुक्ततः सदभ्यस्तः श्रतएव 
परिशडो निधितः, मन्यत्र सुविहितः प्रवातादिरोघरदितः अगमः गास्वम्। 
“आगमः शास श्रायात" इति विण्वः। दोव डव त्रथदगेन' काथन्नान 
वस्तुप्रतिभासनञ्च कुरुतं ॥ २३२॥ 

एवं विश्य कुवेतो रईैवात् चअथनागेऽपि न कथित् अपराघ इत्याह-- 
स्परहणोयेति । स्ण्हगणोदगुग्न कश्चष्यगुण : मद्रात्भिः सज्जन: चग्ति यनु- 
छित वत्मनि श्राचारे मनोधच्छतां निदधतां सन्म्रागण व्यवहर्तामित्यथः। 
विधिेतुद्वनिरभित्तकः । “विधिनिधाने देवे च दरत्यपररः। अतएव 
यरागसाम् ्रपराघानाम् ग्रहतुतिनिपातोऽपि दविकानद्धौऽपि। विनिप्रातो- 
ऽवपात स्यात् दंवादिव्यसनेऽपि च” इति विश्वः। समुत्रतेः ्रतिखदः ममः 
तुल्यः । दे विकेषु पुरुषस्य श्रनुपानभ्यलादिति मावः। यद्या कामन्द्कः- 
“यत् तु सम्यगुपक्रान्तः काय्मेति विपयग्रम्। पुमांस्तत्रानुपालभ्यो 
दवान्तरितपोकशषः दति ॥ २४ ॥ 

७२। ध्य नाञ्च मश्यतोग्रमखडे, उतत नोकश्यवन् (थाखाव्र (शह षरिढठ कटक (क्वेव ठन 

८म॑ङे मश उठ।८नव्र ष्ण, सतम दुद्श्रा (नो्वीयकाटे नाडिरखःववे योख्तनश्षकश; च्पोष (मड् (मोप 

नौरखिक्षौद्रौ मन्दि तिकिव दृद्नशकश दग्र 
७०। वाडा दि्रवरिश्डि परौगौप्नाक प्पभन अक्घकात्रावृह प्रङखिप्र शाध्न अप््ाकननोपर दच्न 

शननक स्र, उखयगं टेद्धमक्रण सण गरिख्त नाञ्चव्छोन कवीदिधस्गिदिङ्रण रऊमनाोच्त्र,--षरञथव् 

प्रद्व११र कर्व रृषेट्न विल्वकिनैष्नत्र करडवाञ्मोन ठउन्माहग्रा (भ्र 
<8 } वाष्1ब मर्कजनर्मष छनमम्नुत्र मब्छन्नप्वैव रनृष्ठि सोघ्वः4 मन निद्रां क्व, 

छ]्1प्ड ्वनिदकषन खनर्व मेवद ्टेटनञ उाहावरा खणव्राते दत्र न 4व्र (मरे यनर्बड मभूद्धिष 
ममान भन शरेयः याक । 



५४ किराताज् नोयम् । 

अपनेयसुदेतुमिच्छता तिमिर रोषमय' धिया पुरः। 

अविभिद्य निशाक्कतं तमः प्रभवा नांग्रुमताप्यदटौयते ॥ ३६ ॥ 

वलवानपि कोपञ्न्प्रनस्तमसो नाभिभव' सुगद्धि यः । 

चयप्र इवैन्दवीः कलाः सकला हन्ति स गशक्तिसम्यदः ॥२७॥ 

खन्वयः। जिगीषवः विजजितकंधिरथाः ( सन्तः) गरौग्रमौम् अटृषितायतपँं फलनिष्पत्तिं विग्य 
पःगधं शिवम् भ्रौपधिकं नयन्ति माचा--जिगीषनिः...रब्रेः नीयते । ३५ 

न्वयः । उरतुमिच्छता पुरः राषमयर तिमिरं धिग्रा च्रपनेयम्। भश्मता चपि प्रभया निशा 

क्रतं तमः विभिद्य न उदयते; वाचा--उदतमिच्छन् अपनयत् च'णुमान् उदेति | २६ 

सम्प्रति यत् विग्य तदादह्- शिवमिति । जिमोपवः जयेच्छवः नपा 
विजितक्रोधेरया विजितक्रोधवेगाः मन्तः गरोयसों प्रभूताम् श्रदूषितायतौम् 
अच्ततात्तरकालां सखन्ताम् इत्यथः, फलनिष्पत्तिं फलसिद्धिं विगणय्य 

फन्तवत्व' निश्ित्य इत्यथः) पौरुषः पुरषकार' शिवम् अनुकूलम् 
अ्रपयिकम् उपायम् । विनय्रादित्वात् खाय ठक, उपायात् इहखत्वञ्च । 
नयन्ति प्रापयन्ति, प्रोरुषम् । उपायेन याजयन्ति इत्यः । नानि्ितफनं 
कमं कुर्वोतति भावः यश्रादह कामन्दकः- “निष्फलं क्क शबदुल 
सन्द्ग्धफननमेव च । न कमं कुर्य्यान्मतिमान् सदा व॑ंरानुबन्ि च” इति। 
यति; प्रापणाधः; दिकमंकः। अरत पौरषस्य कत्तस्थकर्मलेऽपि रखपायस्य 

परतघात्वात् क्रोघः विनयत इत्यादिवत् “क्तख चाग्ररोरे कमणि इति 
कनपद' न भवति ॥३५॥ 

यदुक्तं विजितक्रोधग्या इति तदावश्यकमिव्याह --अपनेयमिति। उटेतुम् 
अभ्यदटृतुम् इच्छता पुरुषं पुरः प्रधमं रोषमयं रोषात् ्रागतम् । “मयर 
च" इति मयर. तिसिरम् अ्रन्नानं धिधा विवेकबद्धया करणेन श्रपनेयम् 
अपनोद्म् । तथाहि ब्र'शमतापि कच्चा प्रभया तेजसा करणेन निशाक्षत 

तमो ध्वान्तम् विभिद्य न उदोयत, किन्तु विभिद्य एव इत्यथः। सयधस्य 
रपि एवं किमुत अन्येषाम् इति श्रपिश्ब्दाथः। दको भावि लट. ॥ ३२६ 

७८। छंटदष्टब्रालभम (गौकाप्वणे भवदननरद्वक नदिय केद्रशोन यढ फलमिि अनेन) क्रो 
८७ग्रच्र शृक्रदका्र्क छग मङ्डि मिलिड क्रि गोष्कन, यर्थौर गत्रिमी्म शोर ७ मग्रलगश् 
विशूल कुल् निष्प्र न) कग्रिप्रौ ऊशाव्रा काट्वा अव्डङ्नन्।। 

७७1 रुङाप्रनौत्डठ चञख्निंरो उछि दृष प्रं यथम त्ववनद्ड यछ्) पू कश्रिप्व) 
सट्कव कष्] कि, स्खमांवोऽ यःरदयनदोत्र। निमाकक यक्षकात छच््मं न। कत्रि छेतर 

श्न न)। 



दितोयः समः ! ह 

समहत्तिरुपेति माद् व' समये यश्च तनोति तिगम्मताम् । 
अधितिष्ठति लोकमोजसा स विवखानिव मेदिनोपतिः ॥२८॥ 

क्र चिराय परिग्रहः थियांक्तं च दुष्ट न्द्रियवाजिवश्ता | 

शग्दवभचलाश्चलेन्द्रियेरसुर्षा हि बहच्छलाः परियः ॥२९॥ 

शन्वध्रः। बन्वान् भ्रमि य: कोपजन्मनः तमसः थभिभदनरुणद्ध म चेयपत्त द्यौः क इ 

सर्कत्नाः शक्तछम्पदः निहन्ति | वाचा--बलवता रपि यन खरनिभवः न सरप्यते, तेन ववपसण इत 
निद्टन्यन्ट || ३७ 

अन्वधः। यस समकत्तिः समने मारवम् उदैति (यशर) (मभय) तिम्मतां तनी, म॒ मदरिनीपतिः 
टवम्वान् श्रोजमा दरव लौीकम् भरिताय ॥ वाच्-- धन समर्निना उपेन्ति ( वरन) निग्मता तन्त 

तन समदिनौपतिना इव विवस्वता साकः भ्रचिहौयत ॥ ३८ 

ननु टुन्बन्स्य एवम् अस्तु, बलोयसम्त् क्रोधादेव काय्यसिद्विरिति अत 
अह--वलवानिति। वलवान् शृगेऽयि यः कोपात् जग्म धस्य तस्य 
कापजन्मनः। “्रवज्यी वहत्रोह्िग्य धिकरण जन््ादयत्तरपद' इति 
वामनः । तमसो मोदस्य । कदोगात् कत्तरि षष्टो । अरभिभवम् श्राक्रान्ति 
न रुणद्धि न निवारयति, म नृपः न्त्रस्य पत्तः क्षयपक्षः क्षगापन्नः 
ठन्दवोौ; उन्दुभम्बन्धिनो; कना इव । “कलनात् षाड़गा भाम." इत्यप्नरः। 
समकला: समग्राः शक्तिसम्प्रदः प्रभुमन्तोत्सादशक्तौः तिख्रौऽयि दन्ति नाश- 
ग्रति। अन्धस्य जङ्ावनभिव क्रघाग्धस्य नोकोत्तरमपि माम्य व्यम् 

एव इत्यध; । अत्र क।नलस्य सवक्रारणत्वत् क्षयपक्तस्य कनाक्षयका {रत्वम् 
ग्रम्ति एव, तमसस्तु तत्क(लविजग्धणात् तया व्यपदेशः ॥ २७ ॥ 

विखश्य कुवेतः क्रि्ाप्रकारमाह--समेति। यः ममा नातिदूर 
न।तितिम्म। छत्तिः यस्य स समदहरत्तिः सन् समये सति श्रवमरे मादव 
खदूश्वत्तितम् उपति त्प्रमितां तोचत्र्तित्व' च तनाति म मेदिनोपतिः 
विवस्वान् इव सध्य डव श्रोजसा तजसा लोकम् अधितिष्ठति अक्रामति। 
सूर्योऽपि ऋतुभेटेन समहत्तिः इत्यादि योज्यम् ॥ ३८ ॥ 

०१1 भत्रौक्मनानौ दरेश्रौऽ प्य गेडि (कानि (माङ् निवुदन >] कट्तन, कृकण (यमन षश्च 
कल। मकल दिने कत्र, (ठमनि खनि निन मम्ख यद्, मञ्च ७ टेरमश्गकि पिन करवा 
{कंन । 

ॐ । पिनि मभानदुख चरथ यशात्र वावहोत्र खडि ोक्र9 न्ड, खञि मृ28 नप्र ;-षिनि 
वभर दूष] (डोमन ७ रौक्र वावङ््ाउ कट्वर शाटक, शया (वमन कदटट्ख्लन बवाप्वाता वृष गौ 

(यड पाव खणे यकर कटवरेन, (मङे (मत्तिनोगरिड8 रकं शोग्र (र्प्ं सविव (नोक ख।कमय 
कब्रिश्र। भाट्क्न। 



५ ए (| किराताज् नोयम् । 

किमसामयिकं वितन्वता मनसः चीभमुपात्तर हसः । 

क्रियते पतिरुच्चवौरमां भवता धीरतयाऽघरौक्षतः ॥ ४० ॥ 

श्र तमप्यधिगस्य ये रिपून् विनयन्ते न शरोरजन््मनः । 
जनयन्चिराय स्म्पदामयशस्तं खलु चापलाश्रयम् ॥ ४१ ॥ 

भन्वयः। विगम चिराय प्रग्रहः? दुष्ट द्द्ियवाजिवश्यता चकत? हि ({ तथाहि) शरद्ग- 
चाः पद्न्छ्लाः यिग्रः चलद्धियिः च्रपधुरचा ( भवनि )॥ वाच--परगिगरदण वग्यतयथा च ( मूयते): 
चनानि: वद् लाभि; भरदुरच्ानिः भूगते ॥ ३९ 

पन्यप्रः। उपात्तरदृखः मनसः घ्रप्रासमधिकं सौभं वितवचता भवता धौरतया भधरौक्रतः चपा- 
पति जिम् पर्य ५ कियत | वाचा--वितन्वन् भतम् सघरोक्ततवान् च्पांपतिम् || ४० 

उक्तान्यध्राकारणेऽनिषटमाद- क्रति सयां सम्पदां चिराय कटकान' 
प्रग्रहः स्वायत्तोकरण' क्र । दन्दरियागि वाजिन इव इति उपमितसमामः | 
दृष्टानाम् अमामघःविनाम् इद्धियवाजिनां वण्या वश्गतः तस्य भावः तत्ता 
क्ष । न उभयम् एकत तिष्टति इव्यथः । कुतः ? दहि यस्मात् शरटवभ्रवत् 
चनाः चद्छन्ताः किञ्च बदुच्छला बहृव्याजा वद्ुरन्धा इति यावत् । “छल 
तु स्वल्तित व्याजे" इति विश्वः। यिः सम्पदः चलेन्दरियैः असुर्न 
रज्तितुमग्क्याः। कथञ्चित् प्राघ्ठा अपि पियो न अरविनौतघु तिष्टन्ति 
दूत्यथः;। वाक्या इतुकं क।व्यलिङ्गमनद्घारः ॥ ३६ ॥ 

क्रोधस्य दुष्टताम् उक्ता तस्य त्यागम् उपदिशति किमिति 
उप्रात्तर' हमः प्राप्तत्वरस्य मनसः । समयोऽस्य प्राप्तः सामयिकः। “समग्र. 
स्तदस्य प्राप्नम्'ः इतियठ्ञ्। मम् भवति इति ब्रसामयिकः तम् श्रप्राप्त- 
कालः त्षौभ' वितन्वता भवता घौरतया पयव गुणेन । “मनसो नि्विकारत्व 
घ्य ' सतखपि हेतुषु” इति र{सिका;ः। अ्रघरोक्षतः निरस्तः प्रक् इति 
गेषः । अपांपतिः; मसुद्रः कि किमयम् उच्चकंः अधिकः क्रियत? न 
पराजित" पुनः उवः कुय्यादिति भावः। श्रत वितन्वता इति भोम- 
विशेषण न पटः स्य उच्चै.करणे ₹ेतुलात् काव्यलिङ्गमलङ्गारः ॥ ४० ॥ 

<| (तथे, मम्येम्नमू श्त शद्ग (्कोशाय? अव (क्याद् व। दुमार्नषादिर टंछिष्करनं 
एशरम(न्१ दशड 2 ५२ श्द्वव कड मन्तुम् खनंष्टेद्, (कंनन। -रषटम्रनव्र् 844 वृष्ण 

मन्येन्त्रानि, एकटनशिव त्नोक्णन सञ्किष्टेऽ वक्र कद्वव ममर्ष ना। कृनग्ड--भधर्निर 

गाछ] ददक्ण्टे मम्यम् लाख कत्िप्रा ऽ २1 व्र कदिष्ड नम्य रद्र शाट्क। 

8° | एमि रथस छममेन्नयृनन दटेश्र5 इवथा मनव सममत्य (क स्न्रारष। (डांमोत्र प्रवरा 

शूष्दवे देदीय रव्कमं मरिद्णडि मातक्ट्क न्थयठि प्क्न (डां दषेष्डठ (ोदनीति 

कद्व ? 



हितोयः समः । ५७ 

अतिपातितकालसाधना खशरौरेन्द्रियवगेतापनो | 
जनवन्न भवन्तमक्षमा नयसिद्धं रमनेतुमहं ति ॥ ४२॥ 
उप्रकारकमायतेश श' प्रसवः कर्मफलस्य भूरिणः । 
अनपायि निवह गां दिषां न तितिच्चासममस्ि साधनम् ॥४३ 

छन्वयः। य स्युतम् अ्पिगस्य रपि शरौरजनानः गप न विनयन्ते, ते खलु चिराय सम्पदा 
दापलःग्र्रम् भगणः जनयन्ति ॥ वाच्य--ः श्रौरजन्मानः रिपवः न बिनो्न्तं, तैः जन्यते ॥ ४१ 

न्वयः । श्रतिपातितकालखाधना खश्रौरन्द्रियिवेतापनौ चचमा भवन्तः जनवत् नधि; 
श्रपनैत् न भरति ॥ वाख--साघनया तापन भ्रचमया भवान् बद्यतै ॥ ४२ 

अन्वेयः। व्रातः चम् उपकारक, भूरिणः केदधाफनस्य प्रमवः द्िषां नपा निव्मं 
तितिच्धासगं साधनं न शन्ति॥ वाच्य--उपकारकेण प्रम॒त्रन ( दूयते) सनपादिना नित्स्सन 
ति ति्ताशमेन साधनेन न मृग्रते॥ ४३ 

्तेमिति। किञ्च ये श्रुतं शास्तमधिगम्यापि शरोरजन्मनः शरोग- 
प्रभवान् रिपून् कःमक्रोधलोभमोदहमदमात्सथादोन् न विनयन्ते न 

नियच्छन्ति । “कत्तेस्ये चागररे कमणि” इति आ्रा्नेपदम् । ते स्वल 

अचिराय भटिति सम्पदां व्यियां चापलाशयम् श्रस्थ निबन्धनम् अयशा 

दुष्कोत्तिं जनयन्ति। गाखयटोषात् श्रं यं॑सम्मदां न स्वदोषात् इत्यः | 
अजितारिपड् वमस्य कुतः सम्पद इति भावः।॥ ४१॥ 

तथा क्रोघात् काय्यदानिः इत्याशयेन बआ्राह--अ्तिवातितति। अ्रति- 
पातितानि भ्रतिक्रान्तानि कालः समयोऽनुरूपः माघ्नानि सदहायाटोनि 
च ययामा तथोक्ता। तापयतौति तापनौ । कत्तरिल्यट्, टित्वात् डोप । 
स्वस्य यच्छरोरम् इन्द्रियवगच्च तथो; तापनो अ्र्तमा क्रोघः, भवन्तं जनवत् 
णृधग्जनमिव । “तन तुल्यम्” इति वतिप्रव्ययः। तेन इवार्धा नक्तयत। 
“तदहितश्चासवविभक्तिः” इति अव्ययम् । नथसिदधेः नयसाध्यफनलात् अरप- 
नेतुः एथकत्त्' नाति । अप्रमयक्रोधस्य अत्षन्त(पातिरिक्तं फलं नाम्ति 
इत्यथः ॥ ४२ ॥ 

दुष्टः क्रौध इत्युक्तम् । अथ क्षमाया गुणानाह--उपकारक्मिति। 
8>। सहात्र लोत्र ङदाग्रन कद्रिश्नऽ गव्रीट्नोदगंत्र कोर्टकोक्पि द्वियेतप्ण॑त्र र्थि न कप्य, रतो 

निरे खष्पविरन्म् विनान-निरकन समयन रपङ्तन कडग धाक (८ 

8२। यद] कवीमिषङ्जिव दूक्रणं मभ्य 3 म्द खट्िक्म क्व वव्रं यश्] निषषर् 3 ठशिष्र- 

नेष्यत शे्िखभेयत, (महे (काव माधय वाङ्धिि खय ्ञामोध्क नोखिनाषा कल दरेट्ड विष्य 
कद्विष्ड नोन) 



भट किराताजु नयम् । 

प्रगतिप्रवणान् विहाय नः सहजसखेहनिवद्वेतसः | 

प्रणमन्ति सदा सुयोधन प्रथमे मानश्छतां न दष्णयः ॥ ४४॥ 

मुहदः सहजास्तथेतरे मतमेषां न विलङ्यन्ति ये | 

विनयादिव यापयन्ति ते घछ्रतराष्टात्मञ्ञमात्मसिदये | ४५।। 

श्नन्वय्रः। मानगतां प्रथमे वृष्णयः सद्टजस्न हनिबद्धचेतसः प्रणतिप्रवणान् नः व्यथ सदा सुय्रीधनं 

न प्रणमति ॥ वाचु--प्रथसैः एस्पिभिः सुयीधनः न प्रणम्यते ॥ ४४ 

यन्वधः। एषां ( ठणैनां ) य सदना; सुहृदः तधा पएतरं व एषां मतः न विलङ्र्थात, तै (उभयेऽपि 

चपा: ) पात्मसिद्ख् विनयादिव एतराषटानमजं यापयन्ति ॥ वाचा-य; मद्रः सुदह्िः (तश्रा) इतः 
(न ) विन्नद्धयत, पत, ध्रतर्ात्मजः ग्राप्यते ॥ ४५ 

आयतेः उन्तर कान्तस्य गम् अ्रत्यन्तम् उपकारकं स्थिरफलहेतुरित्यथैः । 
भूरिणः प्रभूतस्य कम्फनलस्य प्रसूयतेऽननंति प्रसवः कारणम् । अपायि न 
भवतोति अनपायि खयम् श्रविनश्यदरेव दिषां निवद्ंणं विनाशकम् एवं- 
गुणकं माधनं तितित्तासमं त्षमातुल्य' नास्ति । “लान्ति त्तमा तितिन्ञा चः 
इत्यमर; । “तिज् निशाने" इति धातोः “गु्िजकिङ्धवः सन्” इति क्षमाय 
मन्प्रत्यथः। तितिज्नास्ममित्यनुक्तोपमेया समास आथां लुप्तोपमा खशा- 
यत्यनपाथिशब्द् : साघनान्तर वैलक्तण्याट्व्यतिरे कथ व्यज्यत। मेदप्राधान्ये 
उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपय्यये च व्यतिरेकः ॥ ४२॥ 

ननु तितिक्षया कालक्तेपे दुर्खीघनः सर्वान् राज्ञो वगोकरुय्यादित्यत्राह-- 
प्रषतोति। सरहजसखहन अक्ञतिमप्रेम्णा निवदचेतसोऽस्मासु गाद् लग्न- 
चिन्ताः । सुयाधन तु न॑ तथेति भावः। किञ्च मानश्ताम् अहङ्ारिणां प्रधि 
रग्रेमराः। सुयोधनस्तु ततोऽपोति भावः। व्रष्णयो याद्वा; प्रणतिप्रवणान् 
प्रण!मपरान् । सुयोघनस्तु न तथेति भावः। नोऽस्मान् विद्धाय सुयोधनं 
मदा न प्रणमन्ति न नमन्ति नानुमरन्ति, किन्तु काथकाले च्छन्ति एव 
इत्यथः । सति यादवविग्रहे न किचित् अस्माकमसाध्य' भवेदिति भावः। 
श्रनेकपदाथदेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्ारः ॥ ४४ ॥ 

किञ्च कारणान्तरमाह-~-सृष्द इति किञ्च एषां द्रष्णोनां ये 

४० । यड टृदवृकाट्न विध्न कर्यकत्नव्र निव्रडिनव्र (श्ट, यार। खर खनींप्रशेन यथऽ गङऊविनोगन, 
<व्रविद भयात ममान द्नाौव यात्र नाडे। 

४8 सट्मिम्निप्मैव खयन शाद यङ्यिम (वष्वन्डः सामोए्व्र यङि निदिष्ेष्िडि, 
खमे) उशत यनौोगगंद्रोरन ; छाश्वतं यामाफिीत्क भब्रिडात्रं कशिद्र टुद्वाषटनव समम 
कंग्िघ्वन न 



हितीयः सगं; ५९. 

अभियोग इमान् महोभुजो भवता तस्य क्तः क्तावघेः । 

प्रविघाटयिता समुत्पतन् हरिदश्वः कमलाकरानिव | ४६ ।, 

उपजापसदान् विलङ्गयन् 

स विधाता चपतौन् मटरोदतः । 

सहते न अनोऽप्यघःक्रियां 

किमु लोकाधिकधाम राजकम् ॥ ४७ ॥ 

५ न्दयः। क्रतायध्ः तस्य ( दुर्ख्यीँघनस) भवता क्तः भभिग्रीगः इमान मप्रैमुजः दरिदमय 

कमलाकरान् इव समृन्पतन् प्ररघारयिता॥ वाच--क्रतेन सनियागैन समुल्पतता द्दिभर 
कमनाकरा इव इमे प्रव्चारयितारः॥ ४६ 

यन्वग्रः) मदोद्धतः स ( दुरस्धुघनः) चपतीन् तिनङ्गघन् उपजापनहहमन् विधाता, (अवमानः) 

मष्टजा; सदहजाताः मा पिलठपक्ता इत्यथः । “श्रन्येष्वपि दृ्रयप्त" इति 
उप्रत्ययः । सुष्टो मिल्लाणि तथा इतरे छत्िमसुहद ख एषां मतं वश्णिप्रत्तं 

विलङ्खयन्ति न श्रतिक्राभन्ति। त हयेऽपि कपाः दुर्य्यौघनापजोविनो- 
ऽपोति भावः। श्राव्मसिदये आव्मजोवनाधं छतर।ष्रात्जं ट्य्योघनं विनयात् 
अनुकूर्धादिव यापयन्ति कालं गमयन्ति काय्थक्रान्ते तु छ्णिपक्तप्रवेशगिन 

एव इत्यथः; । यातख्यन्ताल्नर् । “ग्रत्तिद्धो” इत्यादिना पुगागमः ॥ ४१॥ 

किञ्च नायमभियोगकाल इत्याग्रयेनाद--अभियोग इति। क्रतावधः 
परिभाषितकालस्य । “अवधिसत्ववधघ।ने स्यात्सोन्नि काले विलेऽ च” इति 
विश्व; । तस्य सुयोघनस्य, क्ण षष्ठौ । भवता क्रतः[अवधित इति]च्रवधि- 
मनपेच्येति शेषः । अभियोगः आद्राभिभव दति यावत् । “अ्भियोगमस्त शपथे 
स्यादा च पराभवे” इति विश्वः इमान् पूक्तान् महोमुजा राज्ञो 
हरिदश्वः उष्णरभ्मिः कमलाकरानिव ससुत्प्रतन् उद्यन् एव प्रविघाटयिता 
मैव्सयति। घाटयतेभौं वादिकाल्लट् । चौरादिकस्य तु “मितां हषः” इति 
स्वत्व स्यात् ॥ ४९ ॥ 

४८। खणेद-यंकत्रं वहे रोप नत्र मरोर सरीर ड् िङ्गेक्षमेग्र सि वनः रत्र कज 

कर्त, वष्टः रवर योतवनेमृब्र रुटिमिड सस्किमि कट्लन >; डे ठेडग्रदिष् नृशट्वि मन्यि (कवन 

यको वीमशनोर्थ् दिनयवन॑ऽर् (वन षठ हेरनग्र एद्वाश्ट्नव्र सनूभेमन कवष्ड्प्त्न। 

४७} दछगव्रमोन िदौकत्र (सुम्न से्यलाक्व्र (डफ कट्दन, चोगट्तव वनवमकतन मोमो शिम 

(महे रष्याषृट्र यङि ध्डामांत्र यङे खकानयूत्काम रगे वदे मक्ल मङोगानध्क साग्र 

थरिक्टन तिच्छत्न कद्व तरिध्व्। 



० किराताज् नोयम्। 

असमापितक्षव्यसम्पदां हतवेगं विनयेन तावता | 

प्रभवन्ताभिमानश्चालिना मदमुत्तग्ययितु विभूतयः ॥ ४८ ॥ 

मदमानससुद्धत' प न बियुङ्के नियमेन भृटृता । 
अतिलृट् उदस्यते नयात् नयहोनादपरज्यते खनः || ४८ ॥। 

जनः शपि थध.क्षितं न सदतं, लौक्ताधिकधःम राजक क्रिमु ? वाचा--मदद्घतेन विलङ्वता( दुर्या 

धनेन ) उपनापसषहाः विधातारः, जनन धघमक्रिधा न सद्यते, लाकौत्तरधाम्ना राजङेन किमु ॥ ४9 

मन्तय;ः। अ्र्मापितक्षयषम्पदाम दभिमानशाशिनां विभूतयः ताव्रता विनयेन तव्रेगं सदम् 

उम्भित" प्रभवन्ति ॥ वाच--विमूतिभिः प्रभूते ॥ ४८ 

अन्वय्रः। मदमानसमुद्धतं तपं मदना नियमेन न विग्रड क्त) भरतिमृरी नग्रात् उद्खते। नगर 
भ्मोनात् उनः अपरञ्यते॥ वाचा--मृदतया --ममुद्खतः चपः विमुग्यते [ श्रतिमूटन उदस्यते] 

गलन यपुर-ते। कम्मकरररि वाचारपा्रवततनं भाम्तौति कैषाचिन््रतम् ॥ ४: 

ग्र नये छग्णिपन्नाम्तान् प्र्याह--उपजापेति। मदोडतः सदुर््यौ- 
धनं द्रृपतोन् अन्यान् विलङ्कध्रन् मद।त् अवमानयन्। सदन्त इति सदाः, 
पचाद्यच् । उपजापस्य मदान् मेदयोग्यान् । “समो भेदोपजापौ" इत्यमरः 
विधाता विघास्वति। बिप्रवेस्य त्घातलट। अवमानितो जमः सुभेदय इति 
भावः; न च त सदिष्णव इत्य(ह--जनः प्राज्लतोऽपि श्रघःक्रियाम् अपमानं 
न सहत । नाक।धिकधाम नाका।त्तरप्रताप गजक राजसम्नुहः । "गोचोत्तोष्ट' 
त्यादिना वुज्प्रत्ययः। किमु सदत इति किं वक्तव्यमिल्यथः। तधा 
सति क्रत्स्नमेव राजमर्डलम् स्रस्मानव अव्रत्तस्ियत दति भावः॥ 8७॥ 

ननु 'सग्वो'निबेत्य(डिवनचर)।क्तयः तस्य मटदसम्धावनापि कथमिव्यत्राह- 
अरसमापितति। अममापितक्लत्यम्मदाम् अक्लतज्ञत्यानाम् म्भिमानशालि- 
नाम् अह्रङ्कारिषां विभूतयः मम्प्रद एव तावता खल्पेन विनयेन. काय्यवगात् 
अररोपितनति शेषः । हतवेम प्रतित्रदवेगं न तु खरूपतो हतं मदम् उत्तस- 
यित् वद्वैयितु प्रभवन्ति । सवथा दुजंनं सम्प्रदो निकाप्यन्ति इति भावः॥५८॥ 

श्रय मदस्य अनथ रेतुतां युग्मेनाद--मदैति, श्रपरगेतिच। मद- 
मानाभ्यां दणादङ्गाराभ्यां ससुतं दपं सूटृता कस्रापरिन्नानं नियमेन 
अवश्यं न वियुक्त न विमुश्चति। अतिमूढ नयात् नोतिमागात् उदस्यते 

२१। प्प्पाकट् एप्मावन स्व गादन रः गृनतनैत्र खवमानन। कस्प्वि, छांशोतरा (महे अभेमाघ्न सनम् 
ष्टेदाट र्यमदट्नव नैक गविटन करिःवन। मोवा्रन् गानदऽ सुथेन वशगोन मरिव्ठि नत्वन्।, ङयन 
(स) टक)ष्ुव्रधनं नृनैग्डनौव कथे) बाव्र ङ़ि वनिन र 

०८ खकृट;डा खर्क्ोत्री वाद्किगरद्मैव गड क्दीनृप्वा्च रान्न विनप्ष््र यहिर्क ददन 

शल् मम्णुतरे (१ मद्धछट्क वृकि कु्रि्र] थात्क। 



दितोयः सगः ¦ ६१ 

अपरागसमोरणेरितः क्रमशौर्णाकुललृलसन्ततिः । 
सुकरस्तरुवत् सहिष्णाना रिपुरुन्मलयितं महानपि ॥ ५० ॥ 
अरगुरप्यपहन्ति विग्रहः प्रभुमन्तः प्रक्ततिप्रकोपजः । 
अखिलं हि हिनस्ति भूधरं तसशाखान्तनिषषंकोऽनलः ॥५१॥ 

अन्वश्रः। श्रपरागसमोररोरितः क्रमशौणकुलमृलसन्ततिः महानपि रिपुः तस्वन् सदिणुनः 
उन्प्रनयितु' एुकरः। वाक्ता---..रितेन---सखन्ततिना महता रिवृषा सुकर्ण ( मूव्रते) ॥ ५० 

शरन्वयः। भरर; रपि अन्तःप्रकतप्रकोपजः विग्रहः प्रभुम् उप्रहन्ति। हि (त्राहि) त 
शग्तान्तनिघषं जः ननः भूधरमे भण्डिल ह्िनस्ि। वाचा---ष्यनाथपि-- कीपजेन विग्रहण प्रभु, 
उपदन्यते. . .निघष जन थनलम भूधरः हिस्त ॥ ५१ 

उत्चिप्यते ¦ कर्मकररि लट् नयङहीनात् जनौ लौकोऽपरनज्यतेऽपरक्तेः 
भवति । “श्वरितजितः” इत्यादिना आत्मनेपदम् । ४९॥ 

अपरागोःऽप्रोति; देष इति यावत्) सभोग्म डव तनरितः चोदितः 
अतएव क्रमेण जीर्णा मौणोँभूता अकुला चला च मूनलसन्तति; प्रक्ल्यादि- 
सखजनवम॑ः शिफासङ्ातश्च यस्य स तथोक्तः। ^<न्तं वशौक्लते खये भिफा- 
तारान्तिकादिष" इति वजयन्तौ । रिपुमदानपि वरुवत् हत्त इव मरि्शुना 
च्मावता उन््लयथितुम् उदत्त' सुकरः सुमाध्यः सुक्रोन्मनन इत्य 

अत्र मद्देः परवपूवस्य उत्तरोत्तरं प्रति कारण्लःत् कार्षमाला तर्वदल् 
पमा चेति दग्र); संसृष्टिः ॥ ५०॥ 

ननु ब्रन्तभेदमात्रेण कथः सुमाध्यः तत्लाह--अ्रणरिति। श्रणुः अ्रल्ोऽपि 
अन्तः प्रक्षतिप्रकोपजोऽन्तरद्गामराव्याद्यपरागसमुलयः। प्रक्षतिः पञ्चभरूतपु 
स्वभावे मूल कारणे । छन्दः कार गुद्धे घु जन्त मात्य। दिकेष्वपि'इति वंजयन्ती । 
विग्रहो वैरं प्रमुम् उपहन्ति नाशयति । अरत दृष्टात्तमादह-- तरु गशाख।न्तानं 
निघ षौ घष॑णं तज्नोऽनलोऽग्निः । भूधरं गिरिम् अखिलं साकल्येन दिनस्ति 
हि दहति इत्यथः! रत उपमानोपभमेयसमानघस्माणां प्रतिविम्बतयः 
नदशेन दष्टान्तालङ्धारः ॥ ५१॥ 

8:। वर्नं © सश््कोप्व् मगृकठ मुष्क गड कलो नेनिस्ात्र कष्व्रन, यग कर्क मरि. 
थ् रेष्ठ पूत निकर ङ, यत नौर्न (नोत्कष यटि मकल विकराभिदान् र्डेद्रो धष्कि । 
(्यमन सखखििनान उक्रउ भमोदनृष्ठ्रो मक्मणिर ववर क्य नर्नदिश्ितरमून शरेप्न मशकं छेन्रनन 
८ सोभा दग्र (मने | 

००। वि्फगवट्णे श्॑र्।व् थकोति शणेन बोकृन ७ किषएटनिर ग्र (म खरि अवन इ्रे्लऽ क्मानैन 
ङ्क २।९।८्क खनाग्रोध्म ठग्र निर कत्रिप्ड मभर्थं ङ्प्र। 

८। मासानि र्छतरकनदमव (कोन रटेट्ड ममृपृटढ खरि अन्नमद टेदत्रड यदङ्प्क विनष्टे कलन; 
(कनन, एकमत्र भद्रन्णेव दर्वीम् देव्य खनत निर्ट्मसकल्णे गर्कर पके क्षर) भाटक] 



२ किराताज् नोयम् । 

` मतिमान् विनयप्रमोयथिनः ससुपे्तेत समुन्नतिं दिषः। 

मुजयः खलु ताटगन्तरे विपदन्ता दयविनौतसम्पद्ः ॥ ५२॥ 

लघुदठत्तितया भिदां गतं बहिरन्तश्च नृपस्य मण्डलम् । 
अभिभूय हरल्यनन्तरः शिथिल कूलमिवापगारयः ।। ५३ ॥ 

अनुशासतमिल्यनाकुल' नयवर्त्माकुलमडनाग्रजम् | 
म्ववमय इूवाभिवाञ्कितिः तमभोय(य पराशगत्यजः। ५४ 

भन्तभः। मतिमान् विनयप्रमाधितः ष. समुर्रतिं समुपेचेत, ताटगन्तरे भजय: खलु, हि (तयाहि) 

'्विनोतमस्पदटः विपदन्ताः। वाचु--मतिमता समुन्नतिः समुप्रेचतोत) पुजवयन ( मूश्रते), सम्परभिः 
"वरपरदन्ताभः ( भूयते )॥ ५२ 

प्न्वुय; | न्नद्धवल्ततया वदि: यन्तः च भिदा गन, गरपस्य मण्डनम् सनन्त: याप्रगारनः | रविनं 

णम १ सभिमृय हरत । शचा--श्रनन्तरण घ।पगारवण इव हित |! ५३ 

सन्यथः। इति भाकुनम् थजन।ग्रजम् ( भौमर्म^ ) नयवत्म अनाकनम् अनृशसरत त { वुर्विष्टिरं ) 
प१२पर्ल्मजः म्ववरम् भनिवाच्छतः थव एव यनौवाय्र। वाचा-पराशरात्मजन सनिवा्छितन अधन 

४१ छनुानत् स; ( यविषठिरः ) सनोदच।॥ : 

तथापि कथः वद्मानं णत्रम् उपेन्नेत इति प्राश्य दुविनीतल्तात् इति 
ग्राह--मतिमानिति। मतिमान् प्राज्ञः विनयं प्रमथनाति यजति डति 
(वनयप्रमाथिनो दविंनोतस्य टिप: समुन्नति वदि" ससुपरन्नेत। उप्रनाय्रा 
फनलमाह-- त्ाट्गविनोतोऽन्तरे कचित् रन्धं सुजयः सुखेन जेतुः भस्य 
बलु! हि यस्मात् अ्रविनोतमम्पदा विपदन्ता अरगयीदटकाः॥ ५२॥ 

फथ' दुविनोतस्व गत्र; सुजयत्वसित्य!ण्ड्य अदजज{ितत्वात् इति राह 
-लथिति। लघुत्रत्तितया न्वस्य दुवेत्तरत्प्रतया वद््िमित्तादिजनयदयु 
्न्तरसरात्यादिषु च निदं भद गदम् । “पिद्धिद{दम्याऽङ' दज ङ् 
परत्ययः। पस्य मण्डलं रष्टुम् अनन्तरः मत्रिहिता जमु; च्रप्रगारतो 

नट)वेगः शगिचिलम् अ्रन्तभदजजरं कूलमिव अभिभू माक्रम्य इरति ॥५२॥ 

अन्विति) इति द्यम् व्रजनम् अरिनिकारष्पमरण।त् स्मितम् 

८>। रमान् बराक् पएरदिविन> श्द्क4 मपृत्नि चप्नक) क्ष्व, (कनन) उव् विन्षषः 
“दः (कैन न] कान श्छ याश्च स्प) ठ6ा८के यनुप्र1 उप्र कदि नान्] बय ; किट 

विनप् य{ वनम वक्व न्यः शोद्िनिम्। 

४८८] मृश नतप्मने प्वमन उष्दमयत कन् त्रोकम्न् करटिष्रा श्वम क, छिनत् [ॐ 

रम् रक दर्द ४६ वर्ग ॐ 3 उखत्वि खमडप्नत्र मद्वा (छ्क्धाोड् वृष्टे विज कत्र्रा 



दितीधः सगेः। ६२ 

मधुरैरवशानि लम्भयन् अपि तिध्यच्चि शमः निरौचितेः। 
परितः पट् विभ्रदेनसां दहन धाम विलोकनच्मम् ।५५।। 

सहसोपगतः सविस्मयं तपसां सूतिरसूतिरापदाम् | 

दष्टे जगतोमुजा मुनिः स वपुष्रानिव पुण्यसञ्चयः ।। ५६ ॥। 

अन्वयः । अवशानि तिच्धङ्जि भपि मधुरः निरौगचितेः शम लम्भयन् परितः पटु एनसः देषन 

विलीकनचम घाम विभत्।॥ लम्भय्रन्त' विद्तम् । ५५ 

न्वः । सदसा उपगतः तपष्ठां सृतिः श्राप्रदाम् भरभूतिः स समुनिः वपुष्मान् पुन्यमच्चय; इवे 

जगतीभुजा सविस्मयं दद्र ॥ बाच्--उपगतं तप्तां भूतिम् ब्रापदाम् ब्रघूतं तं मुनिं वपृ्मन्त 

पुर्यसच्चयं जगतौभुक् दद् ॥ ५९ 

अज॒नाग्रज' भोमसेनं नग्रवत्म नोतिमागेम् अनाक्ुलम् अरसङ्गोण यथा तथा 
अ्रनुशस्रतम् उपदिशन्तम् ! "'जक्तित्य!दयः षट “ इत्यभ्यस्ताच्छतुनु सभावः । 

तं युधिष्ठिर पराणरस्य ग्रात्मजः पुतः वेदृव्यासः। सखयमभिवाच्कितोऽय 

इव साक्षात् मनोरथ इव दति उत्प्रक्ता। अ्भोध्राय प्राप्तः ॥ ५४ ॥ 

अध युग्मे नाइ-- मधुरं रिति। मषुरेः शन्तः निरंसितः अवनोक्रनः। 
नपुसके भाविक्तः। न वियत वशम् ्रायत्तत्व' येषां तानि स्वानि प्रति- 
कू खानि । ““वशमायत्ततायां च” इति विश्वः । तियय मयत्त्राटोनि अरप 
गमं णन्ति' लम्भयन् प्राप्रयन् । “लभयः इति नुमागमः। “गत्यय 
इत्यादिना दिकमकतम् । परितः पटु उच्ज्वश्म् एनताम् । टद्यतऽननति 
द्ृहनं निवत्तक' तथ।पि विलोकनन्तमं दश्रनोयम् वद्धादितां विनन्तर्पमति 
भावः। घास तजो विस्चत् ॥ ५५॥ 

सहसेति । पुनः सदसा उपगतः अकस्मात् स्रागतः तपं सूतिः प्रभवः 
पदाम् रस्ति: अप्रभवः निवत्तक इति यावत् । स सुन्व्यास; वपुष्मान् 
दृहधारो पुखसच्चयः पृण्यराशिरिव इति उत्प्र क्तः, जगतोभुजा रान्ना मवि 
स्मयं दटगे दृष्टः ॥ ५६ ॥ 

८९ | सटड्कट्म मद क्याद् ममावरन खप्ूनौजमे छोरणटनदं यहि सनातन नो दित्यत 

ठग) यूरिषिष ममोद्य नेद्नवट्नय्र वकवम ध्वम मा्र् आखठिनविठ दाधसएटनत्र छाद् भमरम 
ररम । 

९०--०९७। ऊंटीतव्र जागमनकाल्न खौग्र रमाडुदृषिप्ठ सवश पूगीशत्रवा8 4एडन ददत कष्रिनि। 
ठ्य नि मनहे कलुब-नानैन (कडि दोर ककिषष्८्निन् ८ब्, खनलेषना ई३९८ ७ डर) भव(ना4८न 
(माता रृङे्रर्लि। दिगदृगदमं छनैःथवृरडक मर्म नमाशठ (र्वा दूवात्ररयिव् शछाव्र (मर् वामिदमंव्धक 

पृ श्टिष् मिश्र चवटनाकन कद्रिटलन। 



६४ किराताङ् नोयम् । 

अधोचके सनतः पराङ्खयात् 
उदन् स धूतारुण्वल्कलायः | 

रराज कौर्णकपिशांश्ुजालः 

शृङ्ात् सुमेरोरिव तिगम्मरभ्मिः |} ५७ ॥ 

अवहितदृदयो विधाय सोऽहम् 

चट धिघहपिप्रवर गुरूपदिषटम् | 

तदनुमतमलञ्चकार पश्चात् 

प्रशम इव श्रुतमास्न नरेन्द्रः || ५८ | 

न्वयः । भथ उमः पराद्धान् च्ाननतः उद्मन् घत।रणवन्कगायः स कोर्णाकतिांग्रजानः 

समेसऽ्रात् (उन्) निर्म; इव रराज: ताच--उद्यता ६तारुणवन्फलायर् तन..-जीननन 
तिमर म्ना इत ॥ १ 

धन्वदः। प्वदिनहदछः स नर्दः कपिप्रवरे कऋश्रिचत् गस्प्रदि्टाम् रा विघाप्र पथात् 
सदनुमतम् शामन प्रणस; अनम् दष ( भानम् ) घदेयकार। वाचा--खव्रषटितद्दयन तेन मर. 

न्द्र॑शा] प्रभम्न इव भगनुत्र | ५८ 

अथेनि। ध्रघ दगनानन्तगम् । उच्चकैः उन्नतात् परा दपात् यष्ठात् 
““अरद्धादमतुपरावराघमान्तमप्रृतवाच्च' इति यत्व,व्यथ्ः । आसनतः; लिंद्रासनात् 
उयन् उत्तिष्ठन् रातएव तानि करम्पितानि अ्रस्णानि वल्कनलाग्रमि यस्यस 

तथाक्तः सद्पः कोग' विस्ततम् आअआकपिग्रम् अर शुजाक्तं यस्य स तथ्ोक्तः। 

सुपिर); गुद्धाददयन् तिग्मरश्सिरिव रराज ॥ ५७॥ 

अ्रवेहिर्ताति | स नरेन्द्रः अ्रञ{दितष्टयः अप्रमत्तयित्तः सन् । “'चित्तन्तु 
चेता हदयं स्वान्तः इन्माननं मनः इत्यमरः। ऋषिप्रवमे मुनियेष्टे। 
ऋषिवत् उपयम् । अहत्य वतिप्रल्यणः। गुरूपदिष्टां शास््रोया- 
भित्यथः। ग्रहां पूजाम् । “गरो दलः" इति अक(रप्रत्यथः। विधाय 
पञ्चात् अनन्तर तदनुमतं तन श्मनुज्ञातम् आसनम् । प्रणमः गान्ति; खतं 
गास्वखवर्णमिव न्रलञ्चक(र। उक्र प्रतम्--“प्रगमम्तस्य भवव्यलङ्ुया 
इति। मुन्यान्नया उपविष्टवान् इत्यध; ॥ ५८ ॥ 

८१६! खनद रोषा ऊशो८कं खवध्नाकन किष) चत्र ट्म निररौननर्षेच्ड देखि र्रेटननः; 

एड ठेषय।नट्शट्भी छशत् गिह दलािप्रयर्ने दकनव खथठाग् नेवरकन्णर डयप्र उथन शिति 

कनिनवुर्मु अरत दिद्िक्निकगो शहःमकमं स्थग श्टेव्ठ द्िम्गड रिदाकत्त्र कपर (नङ) 

दद्र कदिःलन। 



दितोयः सम; ॥ ६५ 

व्यक्तोदितस्मितमय् खविभासितीष - 

स्तिषटन्मुनेरभिमुखं स विकीणंधास्नः । 
तन्वन्तमिद्धमभितो गुरुमशुजालं 

लच्छ्मोमुवाह सकलस्य शशाङ्सत्तः | ५८ || 
दरति श्रोभारविक्तती किराताजञ॑नोे 

महाकाव्ये दवितीयः सगः।। २॥ 
~ ~ ७ कनः 

रन्वव्रः। व्यक्तौदितम्मितमगूविभासिताष्ठः निकरौण्धामः मुनेः भ्रभिमुखं तिष्ठन् स भद्रम् 
भ.ए्नालम् तन्वन्त मुम् भमित. सङ्नस्य शश! इमूरः लच्मरम् उवाह) वाच्य--..-विभासितोत्न 
[ तष्टता तन न्मी; उर ।। ५५ 

व्यक्ताति। व्यक्रोदितः स्फटाद्रतः स्मितमययखः: तिभासितो रहौ यस्य 
म तथोक्तः । विकोणधाख्नः विस्तोग तजभः सुत्रः श्रभिसुख' तिष्ठन् सररप 
दद्धं सब्धदं टोप्मिति यावत् । श्रशजालं तत्न्त' गुरु" गोष्पतिम् । "'गुस्- 
गोपमतिपिताटौ" इत्यमरः श्रितः परितः---' इत्यादिना दितौया। 
श्रभितोऽभिसुख' तिष्ठत इति गेषः । स्कनस्य मम्यृणस्य, गगाङ्गा मूत्तिं 
यस्य तसय इन्टोलच्छ्रोसुवाह् वहतिम्प। अत्र उपमेयस्य रान्न उपमानेन 

इन्दुधमण लच्सयाः साकच्तात्सम्बन्धासम्भरवात् तत्सट गों लच्छमो मिवेति प्रतिविस्ब- 
रगाक्तेपात् ्रसम्भवदस्तु्म्बन्धात् पदाध्र व्रत्तिमिदणनान्तह्गरः । तदुक्तम् -- 

“"प्रतिबिम्बस्याकरण' सम्भवता वत्र वमस्तुयोगेन । तत्साम्यमसख्वता निदटग्ना 
सा दिघाभिमता' इति।॥ ५९ ॥ 

इति महामदहोपाध्यायसलिनायस्रिविरचितायां किंगताज्ञनीय- 
व्याख्यायां घण्टापथसमाख्यायां व्यासागमनी नाम 

हितीयः सग:ः॥२॥ 

८ 1 अयप्रठरिडि अरौगन अयथदम प्मडे चमिनमट्क उगेचिकट्नी षड ोद्न्न््रड भुव] केरर्लन। 

यनएव्र छऊांशोव याणि सामल उशद्दमन कनृड ११ (वमन मोदफनत्क खन्मृठ कद्र, ख्यन् (मर 
यामन नबलकृूड कङ्भिप्लम् | 

९२ नृभि युषषठिव्र (मरे दिषर्ट्ठण) करिवर मगूट्ये चेगघ्वथन कद््निन, छीहोवर उषद भ्रः 
शीप्छदर ठेष्यंन कित्रृणोध्ल ददाशति श्टेन; ३91 रुरन वनोखकितिर-दु] 8 दृष्टग्णड्यिश्ट्मव ममयरथदद, 
गूर गमद (्नगाड। 41३१ क तिद्रोिप्लन । 

विडौग्र म्भ मभथं।॥२॥ 

(-कि 



तीयः सगं: | 
1, 

ततः शरच्न्द्रकराभिरामे- 

रुतसमिभिः प्रांशुमिरवांश॒जालैः । 
विभ्रायमानोलसूचं पिश्गी- 
ॐ टरस्ताड़त्वन्तमिवाम्ब वाहम् । १ 

प्रमाटलच्छ्मो दघतं सम्मा 

वपुःप्रकधया जनातिगेन । 

प्रसद्य चतःसु समासजन्त- 

मसंस्त॒तानामपि भावमाद्रम् ॥ २॥ 

चमः | ततः भरश्चन््रक्राभिरा्मैः उतमपिमिः भश्युलानयः प्रगुमित, भ्रानौनेरुच पिशङ्गैः 

2; विभाग त्डतिन्तम् म्ब वादनिव ( स्थितम् ) | वाच--निभत् वाडवान् यम्बवा इव द्यित; ।१ 

भ्रनच4ः | समगं प्रसाद्नच्छो दघतः ननातिगेन वपृःप्रकषण असम्पुतानां त्ततः१ प्रसद्य भाद्र 

भ~ भमामजन्तस्र् | काचा- रपत, समासन् २ 

अघ त्रिभिर्निः विशिष"थतुसिः कन्तापकमाह। तदुक्तम्--दाभ्यां 
युग्ममिति प्रोक्तं तिभिः स्लोकंविंगेषकम् । कलाप्रकं चतुर्भिः स्यान्तटूं 
कनकं स्मतम् ॥”' इति । तत इति । ततः उपवे शनानन्तर' धम््ातमजः युधि- 
हिरः भणरच्न्द्रकराभिरामः श्राद्ध(द्कः इत्यथः उत्सपिभिः जद प्रनारिभि 
अशुजालंः प्रभापटलेः प्राश्म् उन्रतमिव सितम् इति उतप्रेत्ना। पुन 
्ानोलरूचं क्ष्णवणं पिशङ्गः पिङ्गलवर्ग्णीः, मौरादिल्ात् ङोष्। जटा 
विभ्बःण' धारयन्तम् अ्रतपएव तडत्रन्तं विद्य दयुक्तम् भ्रम्न नाहमिव सितम् 
दति उतुप्रक्ञा। धन्धात्मजो युधिष्ठिर पताटण' सुनिम् अबभाषे इति 
चतुथ सलोकंन अन्वयः ॥ १ ॥ 

` प्रसाटरेति। पमः समग्रां सम्पूण प्रषादः सौम्यता वस्य लच्छी सम्पद 
3॥ सपि ठेगेष्यणन कनद्रिद्लन, छे. यनर्भिरु यार्नागिकव्र योगर अ्ःखनाोट्न ऊशाल्क ठत वनिश्र 

व्व ष्टे नात्रिन, ऊ)शात्र दर्थं कक वर् हिमि गिकजवर्व् क। षाद कग्रिव्रादरन, वश्च ऊंशट्क् 

(मोको भिनोम्मबिठ (मध्वब्र कम्र खर्म १ङन। 



ठतोयः सगः । ६७ 

अनुद्धताक्षारतया विविक्तं 

तन्वन्तमन्तःकरगस्य दत्तम् । 

माधुय्यविखम्ध विशेषभाजा 

क्तोपसम्भाषमिवैसतितेन ।। ३ ॥ 

धर्मात्मजो धर्मनिवन्धिनोनां 

प्रसृतिमेनःप्रणुदां श्रुतीनाम् । 

डतः तदभ्यागमने परौपसुः 

सुखोपविष्टः मुनिमावभाषे ।|४।| इति कलापकम् । 

न्वध: आनुद्धतावारनया अन्तःकरगाश्य नि निरिक्रा तचत्तं मधुश्च विसन्भविरधमाजा द् चनैन 

तापसम्मापमिव ॥ वान्य--तन्वन् छतौपमम्भाप इष् ॥ २ 

भरन्वयः। घ्निवखिनोनाम् एन प्रगदां बुतौनां प्रसतिं मद्ापविः म~ तदभ्यागमने दत 

२ रपम; घसान्मनः मावभापे । वाच्य-प्रवूतः भुखोपव्रि्टः मुनिः परोपृसुना धमपात्मज्ेन ॥ ४ 

दधतम् ।.अतएव जनमतिगच्छतौति जनानिगेन ननोकातिशायिना । “लन्ये- 

ष्वपि दण्यक्त" इति उप्रत्ययः! वपुःप्रकपस श्राकारसम्बदा असंसुतानाम् 

शरपरिचितानाम् अपि। व्यामोऽ्म् इति अजानताम् इत्वधः । “संस्तवः 

स्यात् परिचयः” इत्यमरः । चेतःसु वित्तषु प्राद्र स्रेद्टाद्रभावम् अभिप्रायं 

प्रसद्य वलात् समामजन्त' नगव्रन्तम् इति यावत् । ` दंणसच्नसलच््ना गधि" 

दतु्रपधाया लोपः। प्रसन्नाकारपु सवेपैऽपि च्ि्यतोति सावः ॥२॥ 

अनुद्धतेति। युन: अनुदताक्ारतया णान्तःकारत्वेन ज्िङ्गन अन्तः 

करणस्य ठन्ति विविक्तं पूता. शान्ताम् इति यावत् । “विविक्तो पूर्तावजना" 

दव्वमरः । तन्वन्त प्रकटयन्तम् श्राक्लतिः णव श्रस्य चित्तशुचि वाथशरति 

दन्य; । पन; माधघुथ' निममेसौम्यता विखम्भो विश्वासः । “समो विस््न्ध- 

विश्वासो” इत्यमरः । तयो; विशेषम् अरतिगयं मजतोति तघोक्तेन ईत्नितन 

टर्भनेन एव क्ता उपसस्पाघा सम्धाघण' येन तम् इव दति उतुप्र्त । दृष्टि 

विशदेव उपसम्पराषमाणमिव स्थितम् दत्यधः। काथिकायां तु "उपः 

सम्भाषणमुपसान्लनम्' दति भासनादिस्ते ॥ २॥ 

२॥ (महे कामिध्णद ममयं यनाक्नूृक्ति १।द५ करिवीिप्निन 4वः (नकारो सोम् “तत्र 

कोखि कतव डिति शत्रिप्रदिशेने दाकिश८्१6 चंदधःकत्रः खाकशिक (्सरकशर्जखव् मन कवि 

 पिप्डष्िःन । 



६ किराताजं नोयम् । 

“-अनाप्तपुरोपचयेदु् रामा 
फलस्य निध तरजाः सवि । 

0 ९ तुल्या भवदशं नसम्यदेषा 
दष्टे दिवो वीतबलाहकायाः ॥ ५ ॥ 
अद क्रियाः कामद्घाः क्रतूनां 

सल्याशिषः स्षम्प्रति भूमिदेवाः । 

अन्वथः} गनापतपरपोपचचैः दुरापा फलस्य सवित्ो निधू तरजःः एषा भवद्शनसम्पत् वौतवल।ह- 

कायाः दिवः वटः तुल्या ( भेवति) वाचा-दुरापय्ा सविता निषु ' तरजसा अनया...सम्पद् 

तुच्छ्यया ( गूयते ) ॥ ५ 

धर्मेति । पुनः धम्मं निवन्नन्ति दति धमनिवन्धिमीनाम् अग्निरहोतादि- 
धमप्रतिपादिकानाम् एनःप्रण्दाम अघच्छिदां, क्षिप । श्युतोनां वेदानाम् 
युतिः स्तो कंद आग्राय" इतमरः सतिं प्रभवं सुखेन उपविष्ट मुनिं 

तदभ्यागमने तस्य सुमेरयागमने रेतुः कारण परोपसुः जिन्नासुः आप्नोतेः 

सत्रन्तात् उप्रत्ययः। “अ्रापज्नप्य धामोत्" दतोकारः। श्रत नलोपो 
ऽभ्यासस्यः` इत्यभ्यासलोपः । आवभापे उवाच ॥ ४8) 

अनासति। अनाप्तपुणयोपचयंः अक्षतप्खमंग्ररः ट्रापा दुलभा फलस्य 
शे 

सवित्ो य यक्छरोत्यय : ! निधतरजा हतरजोगुणा । एकत्र रजो धलि 
श्रन्यत गुणः निरस्तघनिः। ^रजोरजोगुणि घनौ परागात्तवयोरपि" इति 
शाग्वेतः। एषा भवद्गशनसम्पत् सम्परत्तिः लाम इति यावत्) सम्पदादिभ्यः 

किणो मावाघ लात्! बवोतवनाहकायाः गतमेघाथाः दिव आकाशस्य सम्ब- 
न्धिन्या वष्टेः तुल्या इति उपमालङ्कारः । अनश्चहवषटिवत् श्रतकितोपपन्न 
भवद्शन' सवघा कस्यचित् ययसो निदानम् इत्यथः; वारि वहतोति 
बन्ताहकः। एषोदरादिल्लात् साधुः ॥ ५॥ 

९। पथो खोकृडि परोत्रोरे छिनि रगौग्र एवि गेदिजड) छ्मगेन कग्रि्रोषिप्नन ५३९ ठशत्र 
ख खोविक नित्रखिभग्र भि ७ विद्र पृष्टे (गन छङ्।३ यरिमष्ांसय मम्कन्न कत्रिदरोटिनि। 

४ । खधिटकजांरि द्रधड्गिोरिका गोगेगनिनौ खडिमशश्खित्र यवक (गरे कपि (ववाम शत्य 
छभूटवनैन कृत्रिघ्न वयमनेन पूषि छशत् यात्रैमल्नव्र कत्रमै जोनिष्ठ यथ््निांरौ दटेग्र छारीष्क 
वलिए्नन। 

८। ओन पर्मननोख (यप्र उ व्रःकाविनांथैक ; योशत्रं शूनौमक्ण्र कलव नहे, जरात 
नैष्क टेर् प्रि ; (मवगृ याका ङ्टेष्ठ वृषटेगोट्डव तग्र गर्न) यानैनोत्र वहे परनिनाड (कान 

मज्रट्नु्रहे निपौनशक्रगे २े८व्। 



तोयः सगे; । ६९ 

आ संख्तेरस्मि जगत्सु जात- 

स्त्वय्यागते यद्बहमानपातम् ॥ € । 
शिय' विकषत्यपहन्यघानि 
श्रे यः परिस्तीति तनोति कौर्तिम् | 
सन्दशन' लोकगुरोरमोघ 
तबोत्मयोनेरिव कि न धत्ते ॥ ७ ॥ 

अन्वयः} भद क्रतूनां क्रियाः कामदुघाः, सम्प्रति भूमिदेवाः सन्यागिषः (भवन्ति), यत् त्वयि भ्रागते भ्रा 
संरुतेः जगतस वहमानपातं जातः भरदि। वाचा--क्रियानिः कामदुघाभिः, भूमिदेपैः सत्याभौभिंः 

( भूधते }, ( सया ) बद्मानपाव ण जातेन भूयते ॥ & 

अन्वयः। भान्मधोनैः इव लीकगुरीः तव परमौ सन्दर प्रियं विकष ति, अघानि अरपत्ति ग श्रः 

परिस्तीति, कौवि तनोति (किं बहना) किं न पत्ते । वाच--भ्रमीपेन दशनेन ग्रोः विक्लष्यते, 

श्रपहन्यन्तं › परिस्तयते, कोत्तिः तन्यते, किं न धावतं ॥ ७ 

अद्येति । अद्य क्रतूनां क्रिया अनुष्ठटानानि। कामान् दुहन्ति इति 
कामदुघाः फलदा इत्यथ : । "दुहः कवघश्च'" इति कप प्रत्ययो घादेशश्च । 
मम्प्रति श्रय भूमिदेवाः ब्राह्मणाः । “'दिजाल्यग्रजन्मभूदेववाडवाः। विप्रश्च 
बराह्मणः इतमरः । सत्याशिषो जाताः। ब्राह्मणार्शिषोऽद्य फलिता 
इत्यथ ; । यत् यतः कारणात् त्वयि ्रागते सति त्दागमनेन निमित्तेन 
इत्यथ :। अस्मि इत्यदटमर्थेऽव्ययम् । “श्रस्मोत्यस्मदर्थानुवाटेऽपि'" इति 
गणव्याख्यने । “दासे क्तागसि भवतु्रचितः प्रभूणां पादप्रहार इति 
सुन्दरि नासि दूये” इति प्रयोगाच्च । त्रा संरूतेः श्रा संसारात् यावत् संमारम् 
इत्यथ :, अभिविधाव!ङ्ः, विकल्पादसमामः। जगत् बहमानपातः बद 
योग्यताभाजनं जातः । सकलसत्कमफनलभूतं लदागमनं येन मे जगनम्मान्यता 
दति भावः।॥ € ॥ 

सियमिति। श्रालमयोनेः ब्रह्मण इव लोकगुरोः तव श्रमोघम् भ्रविफलं 
सन्दशंन धिय॑ विकरेति ्राक्तष्य ददाति। श्रघानि दुःखानि श्रपहन्ति। 
भ-होदुःखव्यसनेष्वघम्"इत्यमरः । सेय; पुरुषाय परिस्तीति स्वति । परिखो 

इति पाठेऽपि स एवाधः) कोतिं च तनोति कि बहना कि न घन्ते १ 
कि' न करोति? सवे" करोतोत्यथः।॥ ७॥ 

७। सानेनोत्र सोभमट्न जयन याभकिश्रानङ्ल ७ विथत्रलेब्र वानैरकीपिवरानि नक्नर्रेन ; (कङ् 
सभि चाख जिव्रिगिप्नव्र खच मम बशैट्ठ दहन्न जन ररेलाम। 

१॥ (ल।क्श्क्र जक्रात शाग्र खागनातर र्े जप्मौच नर्मन ममृक्तिप्क खोकर्द कब्रिदा यक्तौन क्म 



७० किराताज नोयम् । 

ोतन््यखेऽपि हिमयुती मे 
ननिवेतं निवतिमेति चचुः । 
समुज भितज्ञातिवियोगखेद 

त्वत्सत्िधावुच्छसितौव चेतः ॥ ८ ॥ 

निरास्यदं प्रश्चकुत्हलित्व - 

मस्माखधीन' किमु निःस्प्रहागाम् । 
तथापि कल्याणकरो गिर तै 

मां ग्रोतुमिच्छा सुखरौोकरोति ! < ॥। 

भत्वयः। अतन्म्यखे हिम्दय्तो प ननदः) मै चनु: न्वतूमन्निघौ निच्वतिमएति। (तथा) 

चतः समुजभितन्ञातिवियोग्सें (सत् ) ममुच्छ सिति इव। वाचा--ननिवु तेन) चचुषा निदतिः 
डमत..-ग्तदन वेतसा उच्छस्यत् इव ॥ ८ 

भन्वयः। प्रद्रक्रतृदलणितवः निरास्यदे निःसपर, हाराम् चरस्माप्त भपौनम् किमु तथापि कल्याणकरः 

ते गिरं श्रोतुमिच्छा मां सुखरौकरोति वाच--प्रयरकरतृरिलन निरास्पदर्न ( भूयते) श्रधौनैन रकन 

( भयत ) उच्छा च्रहं मुखरौक्रिय। ९ 

खोतदिति। रे भगवन्! खोतन्मयखे सुघासाविकरे हिमद्यतो 
इन्दो अपि विषये ननिवेतम्। न्जथस्य नणगनब्द्स्य सुपसुपेति समामः। 
मे चन्तुः त्त्मत्रिघौ निव तिं सुखमेति । तथा चेतश्च ससुजश्ितन्नातिवियोग- 
खेद त्यक्तवन्ध विर्हदुःख' ससुच्छसितोव अनुरोधेन प्राणिति दव इति उत्. 

प्रत्ना । पूर्वाद्धतु निवतिकारणे सत्यपि इन्दौ खनिव तिक्रथनात् विशेषोक्तिः 
तदुक्तम्--“तत्सामग्रामनिव् त्तिविशेपोक्तिनिमद्यत'' इति ॥ ८ ॥ 

निगम्पदमिति । प्रख्रकुतृदलिलत्दं॑निरास्पदम् ल्वदागमनप्रयोजनप्रश्रो 
निरास्यद इत्यथ आ्रस्पट' प्रतिह्ायाम्'' इति निपातः। प्रग्रानवकाओे 
₹हेतुमाह-निःस्य हाणाम् । युमत्सह गानाम् इत्यथः। अस्मासु अरधोनम् आ्रायत्तं 
किमु? न किञ्चित् ्रस्मत्तो लम्यमित्यथः;। आ्रधारत्वविवक्लायां सप्तमो। 
तधापि कल्याणकरोम् ्रस्मदधितेकरहेतुकम् इत्ययः । निस हदत्तेः पाराथ्या- 

कलूमत्रौभिं विनाौने कपय, चुक्रषार्थ खर्भेन कट्व, कोड पिष्छाग्र कलव; अर्क कि यांशैनातव एर्मप्नन) वत्रिद् 
नैव, यक्रगं कि खा८९ ? 

८1 र्वोवरयो नमद्यतर नर्मध्निड खोमा ८्म नप्रन छ ङ्न), खाननोत्र मतिकषीघ्न (म निवृङि नड 

कत्ित्र्छ । (र खउशेदन् | योव शश्र वाोक्द्शष्नेत्र दिद्र्ट्दमन। शक्न कव्रिष्। (यन मर्द) 
मौव हेङेप्र छत्रो । 



ठतीयः सगं; । ७१ 

इत्य त्तवानुक्तिविश्ेषरम्यः 
मनः समाधाय जयोपपत्तौ । 
उटारचेता गिरमिवय दारं 
द पायनेनाभिदषे नरेन्द्रः ॥ १० ॥ 
चिचोषतां जन्प्रवतामलघ 

यशोऽवतंसासुभयव भू तिम् । 

अभ्यहि ता वन्ध षु तुल्यरूपा 
त्तिविशेषेण तपोधनानाम् ॥ ११ 

अन्धः) इति उक्तितिररिषरभ्यम् उक्वान् उदारचतःः र्रन्द्रः हौ पायनेन जतोपपत्तौ मनः समा. 

धाय इति ( वच्चामाणं ) उदाग गिरम् थभिदध्र। वाचा--इति डक्तवन्सम् उद्ारचतमं नरद 

र पायनः थनमिद्घौ || १५ 

अन्वयः । यलं यश्चीऽवेतसाम् उभयव {ति च्च्तषतां जन्परतता वचन्धषु तुन्यदपा तरात्त; 

दितिमभावः। “क्ञजो डतु” इति टप्रत्यये ङोप्. , श्रतस्तं गिर ओोतु- 
मिच्छा मां मुख' वाक. अरस्य अस्ताति मुखरो निरन्तरभाषो | रप्रकरणे 
"'खमुखकुस्रेभ्यो रो वक्तव्यः"इतिबः। “्ट्सुखे सुखगवडमुरतो' इत्यमरः। 
नतः चिप्रत्ययः। मु्दरोकरोति व्यापारयति इवत्यश्रः। न्स्पिरस्य श्रपि 

त वाक्यम् अ्रस्मदधितकगत्वात् योतव्यमिति मावः॥९॥ 

दतोति। इति इलयम् उक्तिविगेषरम्यम् उक्तिवेचित्यचास् यथा तथ्या 
उक्तवान्) उद्।रवेता महामना नरेन्द्रौ दंपायनेन व्यासेन हौपमयनः 
स्थान' जन्भूभ्यस्य म दौपायनः स एव दंपायनः। “प्रज्ञादिभ्यः 
दति खार्धऽणप्रत्यघः, नापत्याथः "नडादिभ्यः फक्" तष्वव पाठात् बाधि 
ताघ त्वाच्च । जयोपपत्तौ मनः समाधाय जयसिदिम् अ्रपेच्छय इत्यश्च 
दति वच्छमाणप्रकाराम् उदारम् ग्रथवतीं गिरम् अभिदधे उक्तः 
दुदहादित्वात् श्रप्रधाने कञ्चि लिर्। “प्रधानक्र्ाख्येये लादोनाइदि- 
कन्यणाम् । ्रप्रधाने दुदादोनां खन्ते कन्तु श्च कन्यणः” इति वचनात् ॥१०॥ 

> यागनोत्र मिक समन सःव्राणन ज्च्छिना निक्त ; (कनन), इग्रागेनोप्तव् उर निधय 

अङ् सग-पद्र यघ्स्जनोग्र व सोमापत्र रषोनरोग्र किप? ठ्या सोनेनोत्र कलाक वाका 

खनिरदद्र खरिलाष्हे यामोत्क बाक्ञगेग कद्रिष् जरर । 

३० । अ्रङोगन। मटोनान चटके टवत्वियूक एकर दां) दसिप्न 1 केशवन (स्तवान् ऊपरथाोखितर 

ठगोग्र ठि] करि्ि। छाशाध्क 4टेक्रन दक्ामोग यर्थमम्व्रिउ वका केलिट्ठ नात्रिएलन्। 



७२ किराताजु नोयम्। 

तथापि निघ्र' चप तावकौनेः 

परह्मीक्ततं मे हदय' गुणौ घं 
वौ तस्प्हाणामपि मुक्तिभाजां 
भवन्ति भव्य षु हि पक्चपाताः ॥ १२॥ 

मुता न युयं किमु तस्य राज्ञः 
सुयोधनं वा न शुणेरतोताः | 

भ्या, तपौषनानां तु विगेषेण ( श्रग्यर्दिता)। वाच्य तुल्यरूपया दत्ता भभ्यह्तया 

( भूयते )॥ ११ 

श्रन्वय्ः। तथापि ह वेप ! तावक्रौरः गुणौ; प्रद्ीकतं मे हदयं निघ्नम्। वोतस्परहाणां 

मुकिभाजाम् रपि भव्यषु पर्चदाताः भर्वान्ति। वाचाः--प्रद्रीक्रतेन हदयेन निघ्नन । पचपाःः 

( भूयत )॥ १२ 

आदौ तावत् तस्य माध्यस्थवभङ्गदोष' युग्मेन परिदहरति--चिचोषता- 
मिति । श्रलधीं गुर्वोम्। “वातो गुणवचनात् इति डोष । यशो- 
ऽवतंसां कोत्तिभूषणाम् उभयत दद च असुतर च भूतिं खेय: चिचोषतां 
चेत् सग्रहोतुमिच्छतां चिनोतः सन्नन्तात् शप्रत्ययः । जन्मवतां गरो- 
रिणां बन्ध षु विषये तुल्यरूपा एकविघा चत्तिः व्यवहारः श्रम्यदह्िता उचिता। 
तपोधनानां तु अरस्मत्महशानां विगरषेण नियमेन अभ्यहिता उचिता॥ ११॥ 

तथापोति। तथापि तुल्यवत्ता चित्तेऽपि ई दप ! तावकीनः त्वदोयेः 
"'युमदस्मदोरन्यतरस्यां खञ् च इति खज्प्र्ययः । “तवकममका- 
वेकवचने” इति तवकादेशः । गुणों; प्रद्धोक्ततम् श्रावजिंत् मे दयं 
निच्न' त्वदायत्तम् । “च्रघोनो निघ्न श्रायत्तः'" इत्यमरः। ननु निःस्परहस्य 
कोऽयं पक्षपात इत्यत्र ग्राह-वोतति वोतसशहाणां विरक्तानां मुक्ति- 
भाजां सुसुचच णाम् श्रपोत्यथः। मवन्तोति भव्याः साघवः। “भन्यीयःः 
दत्यादिना कत्तरि निपातः। तषु पक्तपाता; खे, भवन्ति। नतु 
साप्वनुग्रहो महतां माध्यखभमल्ञक इति भावः ॥ १२ ॥ 

>>। टेश ७ श्रय कीर्डिंङ्रिर खश्डम जेदवीमश््यर यटिलांतो गतोव्रिभेप्मैवर वक्व अठि 
गभान वाद्शात्रङे कब्र षटि ; उुश््त्ठ जावोत मातृग उशेकिज्टनव दक्गममशष्क (ङे ूक्नाकण 
दाव्त्र 4कोख्डे कर्हद। दणिद्ग मिर्गौड ।* ङ्द (र नुने} सामोत्र ठ्डि डुनावृदिमन्मेत्र खर्था९ मर्दय 
(डपरृष्टिरिब्ररिर शटल पोगर श्णनिशए दाशा टेश त्रो गारे चोन र्टेग्रष ; (बष्दट् दिषष्रविव्रर 
मकि वाङ्िगिगऽ मृ १८१३ यचि (खशव्यव१ इरेश्र। शाट्कन। 



ठतोयः सगेः। ७३ 

यस्त्यक्तवान् वः स था बलाट्वा 

मोह विधत्त विषयाभिलाषः ॥ १३ ॥ 

"ज॑हातु नैन कथमर्थसिद्धिः 
संशय्य करणादिषु तिष्ठते यः। 

असाधुयोगा हि जयान्तरायाः 

प्रमाथिनोनां विपदां पदानि ॥ १४॥ 

भ्न्वग्रः। यये तस्य राज्ञः सुता; न किमु? सुव्रीघनः वागुगरतीताः न? यःव' प्रधा व्यक्तवान् 

विघ्राभिलाषः स बनात् मोहः विघत्ते॥ वाचा-यु्मनिः पृते; न किमु (मू्रत )? नपुप्रीधनः 

शतोत', येन युगं लक्ता; तन विष्रयाभिलषेण सीद्धः घोघत (॥ १३ 

भन्वय;। एन" छतराष्रम् भर्धसिद्धिः कथं न जहातु? यः सुशय्य कर्णादिषु तिष्टत । श 
रमाघगरोगाः जयान्तराया, प्रमाधिनीनां विपदां पदानि ॥ वाचा--्रधषिद्धा एष न रीग्रतां येनं 

स्थौग्रत , गसापुप्राज़ैः जगयान्तरधैः पटे; ( भूमग्रत )॥ १४ 

श्रय कृपस्य गुणवत्ता प्रकटयितु' छतराष्स्य दुखशटाम् उद्घाटयति-- 
सुता इति। ययं तस्य राज्नो तरस्य सुताः पताः नकिमु? अपितु 
सूता एवेत्यथः। गुणः शन्तिदटानदाल्तिखयादिभिः सुयोघनं न श्रतोता 
न अतिक्रान्ताः वा? अतोता एवैत्यथंः। कत्तरि क्रः। असुतत्वम् 
अगुणत्वं च त्यागे हतुः, युख।सु तन्नास्ति इत्ययं; । उपालम्भे कारगमाह-- 
यद्ति। यः छतरष्टः वो युमान् हया निष्कारणमेव त्यक्तवान्, यदि वयं 
सुताः गुणाधिकाख, तहिं कथम् श्रत्याक्तौत् तत्ाह--वलादिति। स 
विषयाभिलाषो भोगटश्णा बलाद्वा बल्ात्कारादिव। “वा स्याद्विकल्यो- 
पमयोरेवाथऽपि समुच्चये' इति विश्वः । मोहम् अविवेकं विघत्ते विषयाभि- 
लाषातिरिक्तो न कश्चिदुयुमच्यागरेतुः श्रस्ति इत्यथंः। ब्रत कायकारग- 
समथनरूणेऽथ न्तरन्धासः ॥ १२ ॥ 

श्रथ रान्न उत्साहवद्ेनाय शतोर्हानिं सचयति--जदहालिति। एनं 
छतर'षटम् अर्धसिडिः कथं न जहातु? जहातु एव इत्ययं; ! “प्रेषाति- 
सगप्राप्तकालेषु क्त्या" इति प्राप्तकाले लोर्। तस्य हानिकालः प्राप्न 
इत्यथैः । कुतः ? यो छतराष्टः संशय्य सन्दिषह्य कर्णादिषु तिष्ठते । कर्णदोन् 

४० । (डोगव्र ङि (महे त्रौजा उग्रे चूय ( धूयव्र् प्यशान्ण) न्ट? ( खद्शङे छाश 

भुखदर् (सुशन्णत् ), ममतम किनिा1रि ९१ (डोगर सप्याषनप्क कि खटिक्म् क्त्र नाहं? (निर्ध 

कत्िव्रोष्ट); उत्व (य डिति दिन कारा व्ठोमोरितित्क उभे कत्रिप्रोए्टन, रेङौव्र (र वरे (प, 
दिव्रनाोलम। उाीघ्क (यन वलचूर्दक् (माङिठि कद्चि्रोद्ह। 



७४ किराताजुनोयम् । 

पथश्च {तायां समिती रिपूणां 
धम्यं दधानेन घुर' चिराय । 

त्वया विपत्स्वप्यविपर्तिरम्य- 

माविष्कतं प्र मपर गुणेषु ॥ १५॥ 
विधाय विष्व समनात्मनोन 

शमेकाहत्तेभवतण्कलेन । 

थन्वयः। रिप्रणं समितौ पथय यतायां चिराय घ्रां घरं दधानेन त्वा विपतुसु अपि अ्रविपर्तिरम्य 

मुप पर प्रेम चरारिष्कतम् | वाचा--द्घानः त्वम् आआविष्क तव्रान् ।। प्रभ 

ट्मन्तिणिः सन्दिग्धा निणद्टत्वन श्रवन्म्बत इत्ययं ^प्रकोाप्रनस्थ या- 

ख्ययो्” इति स्थेयाख्यायाम् श्रात्मनैपदम् । तिष्ठतेऽस्मित्रिति स्थेया विवाट्- 
पदनिणता । तथाहि श्रसघुयोगा दुजनसंमगां जयान्तरायाः जयविघा- 
तकाः। किञ्च प्रमाथिनोनाम् उन्मलनशोननानां विपदां पटानि खानानि। 
“पटं व्यवमितत्राणस्थानलक्याङ्धिः वस्तुषु” इत्यमरः । न कवलं जवघादिनः 

किं तु अरनथकारिणय इत्यः छतराष्टराऽपि दुञ्जनविघयत्वाद् विनद्य 

तोति भावः ॥ १४॥ 

एवं गतौ; अनथ सूचयिला राज्ञोऽथसिदिं स्चयति-पश् इति। 

रिप्रूणां समितो सभायाम् । “समःमसमितिसंसदः” इत्यमरः । पथ्शु्रतायां 

मार्गादुस्बष्टायाम् । दुरामनो दुःणासनस्य स्वोग्रहणसादसम् अङ्गोक्तत- 
वत्याम् इत्यथः । विग्य ध्या धर्मात् अरनपेताम्। “घमपथ्यथ न्यायादनपे 
इति यत्प्रत्ययः। धुरं भारं दघानन क्च्छष्वपि धमात् अरचनलता इत्ययः। 

त्वया विपत्खरपि अविप्र्ति अविनाशि अतएव रम्ये गुणेषु शन्दारिषु 
विषये परम् उत्क्ष्टं प्रेम श्राविष्कतं प्रकटोक्ततम् । दुःसहमपि सोदृवत। 
त्वया साघु क्तमिति भावः॥ १५॥ 

२५। वह धृठ्वोण्टेत्र चर्भुमिकति परध एलिदर। दोञव, (केममे। ईनि यर्डवादिरद्त्र मल्षिर्ोन ङ्हेटन 

नूयद्ो कर्नथङ्ख्व्रि शद्रामर्ग खदलब्न् कश्चिग्रा शाव्क्न। जानिऽ--दरष्डननसर्ने उंप्रवर यद्तरात्र 4वः 
ठेश्र लनकान्िनो विगप्तत्र खास्यत। 

२०॥ “कग बरगद दरेद्ठ ङे श्टे८्ल ( मथन छोग्रथटङ्ृरि नखादर्ण व (योगेन 
सगेमोटन थङिवाक़ कत्रिन न), उशन) मि व्यर्थ लिति चदान करिवर दिनिद्ममत््रऽ सद्निश्र त्रन् 

समाति €न-विष्य खर] खनरद्रगे दकषटिर करिग् । 



ठतोयः सगेः। १ 

प्रकाशितत्वन््रतिशौोलसाराः 

क्रलोपकारा इव विदिषस्तं ॥ १६ ॥ 
लभ्या धरितो तव विक्रमे 

ज्यायांश्च वीय्धास्त्रवलेविपत्ः । 
अतः प्रकर्षाय विधि्िधेयः 
प्रकषतन्ता हि रगे जयश्रोः ॥ १७ ॥ 

न्वयः ¦! शसकतररः भवतः छलेन भनाव्मनौनः विध्व सं विधाय प्रकारितत्न्मतिभौनसारा; त 

( तव ) विद्विषः क्तोपकारा इव ( जानाः) 1; वाचय---.-साः; डिभि; क्तीपकारः इव | १६ 

अन्वय; । तव (लगा) धरती विक्ररमण लभा, विपत्तय वौर्यस्तत्रलेः यायान्, भरतः प्रक्षय 

विधि; विधयः, हिं रतो जग्रय्ौः प्रकर परतन्ता | वाचालः धरित लमथाः, तिप्त ज्याथ्रसा, (भूत) 

विधिं विदध्याः (लः ) जय्रयिधा प्रकषंपरतन्नना ( भृत }}; १७ 

विधायेति । किञ्च गम एव एक मुख्या त्तिर्य॑स्य तस्य ॒श्रपरोपतापिनः 
भवतः; छलेन कपटेन आत्मनं हितः ब्र।व्मनोनः सन भवतोति श्रनात्म- 
नोन: स्वस्य एव श्रनथ॑दृतुरित्यध्ः तम् । “ब्रात्मन्विश्वजनभोगोत्तर- 
पदात् खः” इति खप्रत्ययः। विध्वंसम् अपकारं विघाव क्ता प्रकागितः 
प्रख्यापितः त्वन्मतिशोलयोः तत्र॑ प्रत्ताखभावघ्ोः सादः प्रकर्षो यं; ने 
तथाक्ताः। त तव विह्िषः क्तापकारा इव उपक्षतवन्त डव जाता इति 
शेषः । श्रपकारोऽपि उपकाराय एव संठत्तः, यदेषां दौजन्यं युमत्मोजन्यं च 
जगति सुव्यक्तम् आसोदित्यथेः। विद्यमानस्यापि सुजनस्य चन्द्नदार्ण 
द्व गुणा; परिभव एव प्रचुरोभवन्तोति भावः॥ १६॥ 

अथ प्रयोजनान्तरमादह-लभ्येति। तव त्या इत्यथः “लन्यानां 
कर्तरि वा" दति षष्टो । धरितो विक्रमैण लभ्या प्रा्ठव्या। नचसुनभ्यातं 
विना इत्यथः । विपक्तश्च गल्लरपि वोय्यं शम् अस्तराशि आग्ने यादोनि 
बल।नि सैन्यानि तै: ज्यायान् प्रशस्यतरः अधिकतर इति यावत् । ज्येष्ठस्य 
“ज्यायारोयसः” इति ज्यादेशः । अतः प्रकर्षाय भराधिक्याय विधिः उपागा 
विध्रेयः कत्तव्य: । कुतः ? हि यस्मात् रणे जयो; प्रकषेतन्ता प्रकषप्रघाना 
उत्कर्षायत्ता इत्यध, । “तन्त्र प्रधाने सिद्धान्ते" इत्यमरः । बलिन एव जयां 
न तु दुबेलस्य इति भावः ॥ १७॥ 

५७॥ गमे ८डौमोत्र 4कमोयं (यष्ट खनक, 4 (न (सोत्र खशंकोतव्र कब्रिष्ड भिषा नर 
प्रं नेरनालठब्रहे मर्थं षष्ररेम्र।्र ; राश् (्डामाव्र यच्छा उ शखोप्नव्र यकद अगां कमिग्रं शिग्र (टार 

छेभकवरहे (सन् कत्रि्राट्ह । 



७& किराताजु नोयम् । 

“तिःसप्तक्षत्वो जगतो पतोनां 

हन्ता गुरुयसय स जामदग्यः | 
वौध्धावधतः स्म तदा विवद 

प्रकषमाघधारवश्च गुणानाम् । १८॥ 

यस्िन्ननेप्रवय्धक्षतन्यलोकः 

पराभवं प्राप्त इवान्तकोऽपि | 

घुन्वन् धनुः कस्य रथ न कुथ्या- 

न््रनो भयं कप्रवगं स भोप्रः ॥ १९ ॥ 

अन्वयः । (यदा ) विःखुमक्तलः जगतीपतीनां हन्ता गुरुः सः जामदग्न्यः; यख वौयधावधतः नुदा 

गृणाना प्रकर्षम् भराघागवभरं विवदख॥ वाचा--दन्वा गुरुणा तेन जामदग्रयन वीरवयावधघुतेन प्रकषः 

भराधारवशः विपिरे ।। १८ 

श्रथ “तिः इत्यादिना श्रौकचनुष्टयेन विपन्नज्यायस्त्व ` वगयति-- विः 
सत्तेति। विराछत्तान् सप्त वारान् तिःसप्तक्षत्वः एकविंशतिक्तत्वः इत्यथ : । 
ति;सप्ण्ब्दयोः सुपसुपेति समासः । “संख्यायाः क्रियाभ्या त्तिगणनं क्षत्- 
सुच” इति क्षत्वसुच प्रत्ययः । जगतोपतोनां महोपतोनां हन्ता नाशको गुरः 
श्रस्तरवेदटोपदेा मः प्रसिद इत्यथ : । श्रतएव यच्छब्दानपेक्षत्वम् । तदुक्त 

काव्यप्रकाभे-“प्रक्रान्तप्रसिदानुभूताथ विषयस्तच्छन्दो यच्छन्दोपादानं नापे- 

त्त" इति । जमदग्ने रपत्यं पुमान् जामदग्न्यः । “गगोदिभ्यो यज” इति 

यञ प्रत्ययः । वस्य भोष्मस्य वयावधतो विक्रमाभिभरतः अम्बिकासखयंवर 
इत्यध तदा मङ्गप्रात्निसमये गुणानां भौयादोनां प्रकषम् शअ्रतिशयं 
सोथ।(तिशयम आआघारवश्रम् आआखयाधोनं विवेद जज्ञं स्म। सविद्यायाः 

सखशिष्ये भोम स्वस्मात् श्रपि प्रकषाधानदशनादिति भावः+“ स्र पादपूरणे 
भूतेऽध च” इति ॥ १८ ॥ 

३१॥ (णौभाघ्क पिकम प्रातराष षत्रियो लङ कत्रिरु रटेप्व; कडि (जमाव नक्त चयन (गोदा, 

स्ोश्ुयानि खश © टनश-मभूक्िघ्ठ ख्डौव (येक लार क्रा; सङयव् (उमात्क अयन 

द्नोणोरिपियप्यर यकर्दनोजर्थं ठनाग्र यवलबन करट्डि ३ेटे८्व ; (१८८ यू८्क अप्रथै दन्न् गाङ 

कौन द्रे थघ्क। 

५८} यिमि वक्दिरनङि वात्र क्जिग्रगम३ वदरममावन कव्रिप्लन, विनि खद्विछत्र शमित 

छन, (महे संमग्निनम्नन शत्रहदौय, यथिकाखद्ररदल्व शोग्र निश छोप्प्रव रिक्तम ग्राङ् दरंग, 

सुदिग्रौरिप्तन प्य , (गोयारि €ःम्¶ चेरकवं ननाप्यर्टे खाग्रड रंगर भाध्क । 



ठतोयः सगः । ७७ 

रुजन्तमाजाविषुसंहतीव; 
सहेत कोपञ्चलितं गरु कः ? 

परिस्फरल्लञोलशिखाग्रजिह्धं 

जगन्निघत्सन्तमिवान्तबद्किम् ॥ २० ॥ 

अन्वयः ! यस्मिन् अनं अव्थज्लतन्यलोकः अन्तक; यपि पराभन प्राप्तः इव, खः भीष्म; रण धनू; पुन्वन 

कस मनः भयेरकेप्रवगं न कुव्यात्। वाच्--."व्यदीकेन अन्तकेन प्राप्तः पराभव उव, तन भौ्ण 

धन्वता न क्रियत ॥ १८ 

खन्वयः। माजौ इषुसंहतौः सृजन्तः कीपज्चलितम् ( मतएव्र ) परिस्फ् रत्नीनग्रि्वायनिष्टः जगन् 

निघतखुनम् भन्पवह्गिम् इव गुरु" (द्रीगं) वः कः सहेत, वाच्म--सनन् ज्वनितः.--जिहः --नन 

्रन्सवद्गि; इव गुरु" केन सदयात ॥ २० 

यस्मिन्निति । यस्मिन् मोषे विषये ग्रनोण्वरस्य भावोऽनेश्वय्यम् अमा- 
मध्यम् । “नजः शचौष्वरनेवन्नकुणलनिपुणानाम्” इति विकन्यान्रजःघूव- 
प्रदव्रइप्रभावः। तेन क्षतव्यलोको जनितवलच्यः । “टःखे वलच्य व्यनोकम् 
इति यादवः । अन्तकोऽपि यमोऽपि परभवं प्राप्न दव, भोपरस्य इच्छाभरण 

तरात् अन्तकोऽपि पराजित इव शरास्ते किमुत अन्य इति मावः। म भोष्मो 
रण॒ धनुधन्वत् कस्य मना भयकप्रवणं भये एकप्रवगम् एकोन्मखं, शिव- 
भागवतवत् समाकलषः। न कुय्यात् ? मवस्य अपि मनसि भयं ईुध्यादे 
वेत्यथंः ॥ १९ ॥ 

खजन्तमिति। आजौ रणे दषुसंहतीर्बाणसङ्घान् सृजन्तं वषन्तं काप- 
उचलितम् अतएव परिस्फरन्त्यो लोलाय शखाग्राणि एव जिद्वा यस्यतं 
तथोक्ल' जगत् लोकं जिघत्सन्तम् अन्तम् इच्छन्तम्। ब्दः सन्नन्तात् गल- 
प्रत्ययः लुङसनोघेसर ” दति घल आदेशः अन्तवरद्भिं कानाग्निम् 
इव सितं गुरू' द्रौणं वो युष्माकं मध्ये कः सहेत? सीद् णक्तयात् न 
कोऽपोतल्यथं; । “शकि लिड् च” इति शक्या लिङ ॥ २० ॥ 

४>। यद्व कु] कि वलिव, षम बश! निक्ठ़े यनोरर्बीवनटः नष्ट] योद ङ्व श्रा? 

वाङ छात्र यवदनं कत्रिटरुट्न (मरे डोक्र वरतक्र्व कश्रक कन्नड कविष्लं कतवर मष्न>) सौरि 

ठेरभनन कट्वरन ? 

२०। यिनियुप्क् कख दोगछान दर्षन कट्वन, एकल निवोक्रणं लिता ममूष्वभ, कशप्शए्म 

मभार यलग्रानप्नत्र छातब्र (कवथखनिड (कनित्रोर्वप्क त्रपय (डामर रमह्वी त्क मॐ 

कत्रिट्ड "घ्र? 



< किराताजु नोयम् । 

निरौच्य संरम्भनिरस्तघेय्ये 
राधेयमाराधितजामदग्न्यम् । 

असस्तुतेषु प्रसभं भयेषु 
जायेत सल्योरपि पत्तपातः ॥ २१। 

यथा समा साटद्तिसाघमेन 

सुदुञ्रामाचरता तपस्यान् । 

एते दुरापं समवाप्व वोय्यम् 

उन्मलितारः कपिक्षेतनेन ॥ २२ ॥ 

न्थ, | सरम्मनिग्स्धद्यम् चाराधितजासदस्यः रत्र निरोचा सनो; यनि चद्गसदुर्वपु नेषु 

न्स पपात जायते | बाख पणपावन ॥ २२ 

<न्वय्;। यद्या सदृ तपस्यास् भाचर्ता समालादितसाचनेन कपिकेतने4 दुगप व्य 

सभवाघ्व णत ( पौराय; ) उन्बूशितारः। ई प। मदे्छधीगाय मदमरिसां रईवतानास् मार 

निरौत्तेति। संरम्भ कोपेन लिग्स्तं त्वाजितं ध्यं निविकारचित्ततवं 
येन तं तथोक्तम् । आटोपेन एव पर्यंव्यापदह्ारिणम् इत्यश्च राधित- 
जानटम्न्ब शुश्रषितमाग्वं जामद्ग्नात् श्रधिगवास्रदहस्यसिव्यघः | घ्रं 
रापासुतं करणस । "स्टोभ्या टक् । ननिरःच्छ सव्या भसंस्तुतषु त्रप 

चतषु। “संस्तवः स्यात्परिचयः” उव्धमरः। भयेपु प्रसमं पक्चपातः परि- 
चया जायत । सखल्यरपि श्रस्सद् विभोवात् [कसुन अरन्य इति भावः। 
सम्भावनायां लिङ । ब्रत जनि्ियापेश्रया समानक्त्त कत्वाभावेऽधि पक्त 
पातक्रिय।(पक्तया तत्मम्भवात् निराच्प्रति दपनिदशगः सस्यनोयः । "प्रधानोप- 
मजनभरवस्त्वप्रयोजकः” दति व्यक्तिविवेककागः। अत भयमम्बन्धरहितस्य 
सत्याः भयससबन्धाभिघानात् श्रमम्बन्धे सम्बन्धरूपा चअतिशयोक्किः अल- 
दुःरः ॥ २१॥ 

श्रय पमनन्तरं क्रग्णेयम् अआगमनप्र्रोजनस्य युग्म नाद्--ययेति। 
यया विद्यया करणेन सुदुश्चराम् भ्रतिदुष्करां तपस्यां तपञ्च्धाम्, “कमणो 
रोनन्य तपोभ्यां वत्तिचरोः” इति क्यडः । श्रप्रत्ययात्" इति स्ियाम् 
अप्रत्ययः । आआचरता। पश्पतिं प्रति तपः कुवता इत्यध : । श्रतएव समा- 

२५1 तिनि (कौनैयूक खोकोत्र ्ौगररे गप्र ददी अनष कलन, नेतरखरोदमव ऊद) कर्वरा 
मिनि मर्ख सवरश निक कत्रिषरौप्टन, (महे अदशर कर्मक मित्रो किपल कथन (वु उद्र दशि 

रप्र मारे. जकन खथेतरिषएिर र्त्र स्व्राणंड बर वाक ररेशर वाप्कन। 



4 ह| ठतौीयः सगं: । 

महच्वयोगाय महामहिम्ना- 

माराघनों तां प देवतानाम् । 
दातु प्रदानोचित भूरिधामोम् 
उपागतः सिद्धिमिवास्ि विदाम् ॥ २२ ॥ 

इत्य कवन्त व्रज साधयेति 
प्रमाणयन् वाक्वमजातश्तोः । 

पररेदिर्वासं तसुपाससाद 

वसन्निवान्तं विनयेन जिष्ण : ॥२४ ॥ 

धन) मूरिधामां तां विद्यः लिन् इञ इ प्रटानोचित ! दातम् उप्रामतः अस्व ( यम् )। बचा 

( ग्रा ) चाचरन्" "-माघनः केपिङ्गवनः एतान् उन्नता :। ( उप्रत्न भूयत मन्रा) । ररः 
फन्वयः। एत उकरदन्तः प्रसेकवास त (मुनिः ) जिग्युः नजः (साधय इति यजालफतरीः वाक्य 

प्रमःणयन् अन्तं वसन् उद विन उप्राह्ठवरादे,। भचा --{जिश्ुना प्रसाणय्रता अन्तं वसनां इ उतवान 

सट्वान् सः मुनिः उपवेद {1 २४ 

सादितः प्रां सादनं पाश्पतास््ररुपं येन तन क्थः नुमान् कतं चिज्कः 
ग्रस्य तन प्र् मन दन्यः । दृरापम् अन्यस्य दूखम वेस्य तन्नः सग्रवाप्य एतत 
त्रताक्ताभोप्रादयः उन्मलितार उन्मनलथिप्यन्ने। उन््लव्रतव्रन्तात् कर्मण 
तृट् । श्ल विगद्ङ्ागसेऽधि तस्य अरनिद्वद्ावात् इलि तिदसन 
“सरनिटि” इति शिनः, तन्निमित्तस्य एव “निटि इति निधदात् , 
उक्तञ्च --“चिग्वरृच्रदियुक् च छन्तेख प्रलयं टाक यरा मितां का {निना 
इट् चासिद्रस्तन मे लुप्यत णिरित्यश्सं वल्निसित्ता विघाते!" इति ॥ २२) 

मदहत्वति। द्रप! त्वयोगाय प्रकषेनामाव मामद्िन्या सदरम 
भावानां रैवतानम् उन्द्रादानाम् ब्राराष्यत अनयति च्राराधनो त्ा त्रना- 
दयितम् इत्यथ; । करयोल्यट डोप्र। भूरिधामनं मद्ाप्रभावाम् । “घास 
देशे ग्ट गग्मो स्थाने जन्मप्रभावयोः” इति विष्वः । “ब्रन उपधान्ािनःऽन्य- 
तरस्याम्' इति वा ङोप् । विदाम् रेन्द्रमन्तरूपां सिद्धिं साक्तात्काय्य{ििम् 
इव इति विद्यायाः ्रमोघल्लोक्तिः। ₹ह प्रदानाचित! दानपात्र ! प्रभ्रूतफन- 
भोक्तत्वात् श्रस्य पात्रत्वोक्तिः। दातुम् उपागतोऽस्मि॥२२॥ 

२२--२०) (ह पराप्नांषिख्नाीज नृभ्। गिर्वण सख्यम ध्य विष्ठोष्ात्र) शंखन) यिष्य 
उनगफ्व्रयं कदि नाङ्नंरोन् नार कत्र टे रोश्रागिं रोद्रभ्र्मत्र टेच्डम मोन कब्रिघ्वृन, एरकर्वना९ 
छद मरेशव्रधनम्णेप्न हस्ति (वतरपणव्रऽ सोत्रौषा) मयणवनाजिनो मंक्रर्मिङ्किवि शछाग्र (नषे विका) 
शान कद्विव् बलित्रं संगि मर्माणि इठश्रारि। 



८० किराता नोयम् । 

निर्याय विद्या दिनादिरम्याट्- 
विम्बादिवाकस्य मुखात् महर्षेः | 
पोर्थानन' वद्किकयणावदाता 

दोपिः स्फ रत्पद्मसिवाभिपेदे ॥ २५॥ 
योगच्च तं योग्यतमाय तस्र 
तपःपभावाट्विततार सदय ; । 
येनाऽस्य तच्च घ क्रतेऽवभाै 
समुन्मिमोलेव चिराय चकः ॥ २६ । 

भरन्वथरः। सथ वङ्गिकणावदाता विद्रा ईिनादिस्प्यात् अकय विम्बादिषि महष सुखात् निर्या 

पिः स्फ्रत् पद्म् इव पार्याननम् भ्रमि वाचा--दातया भिद्या दीप्या ।। २५ 

भन्वयः। (स. ) यीग्बतमाय तम तं यौगं च दप.प्रमावात् सन्यः विवतार। यन यीगेैन तपु 

तत्र वभा कत चय चतुः चिराय सलुश्मिनौन इव) तनम धोगः विततर। चत्तुषा-... 
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इतोति। उतावन्तं प्रञयेद्धिवांसं प्रसन्नम् । “भाषायां सदवसश्रुवः" 
इति क्सुः। तं सुनि जिष्णुः जवग्रौलोऽज नः । “ग्लाजिस्यश्य" इति ग्च्र- 
प्रत्ययः। व्रज स्षाघय अनुतिष्ठ इति एवंरूपम् अ्रजातणतोः घशमराजस्य 
स्वयम् अ्रविदेषगगोनलात् दयं संन्ना। वाक्यं प्रमाणयन् तदादिष्टः सत्रि 
व्यध्वः । श्रन्ते वमन् छत्र इव । “छावान्तेवासिनीौ गिष्ये" इत्यमरः } विन- 
येन अनीदत्येन उपाससादट समोणं प्राप॥२४॥ 

नियौयेति। श्रध वद्किकणावदाता स्फ सिङ्गवत् उज्ज्वला टेवताखान्निध्या- 
दिति भावः। विद्या रेन्द्रमन्वरूपा दिनारिरम्यात् अकस्य प्रभातमास्करस्य 
विम्बादिव महषः व्यासस्य मुखात् निवाय निगेत्य, समाकेऽनजपूवं क्तो ल्यप् । 
दो्िः श्रकटोधितिः स्फरद् विकसत् पद्यमिव। पार्थाननम् श्रजनस्य 
मुखम् अरभिपेद् प्रविष्टा ॥२५॥ 

२३ । (मे वमत्नोख) कमि वद्वा वरेकगं निघ्न 'जग्रनगैन सस्तु यु9, मोन क्त्र 
अठोरन्प्क वमू धरे सोमवामी यश्मं कम्रिग्र। ९८७४३ शंय दिनग्रम्का्वर श्सिव्र ममरीप्णं 
छेशनौ ड इृङ्नन । 

२०। खनष्त्र यख) उ्रमनैग्र रिवाकटतरव्र यडिदिष रृरैव्ठ गोद ङिदरिने प्यक्गणं विकि शत्ग्र 
यध्वम कलत्र, ठ कगे (मरे मरि मथ दरट्ठ सुप्रिरूनिक्र वर मेखयञ्क्रगिनो मरो पि] दरशिर्गेड शरैर अस््नत्र 
यान्न ॐद्द्न् क्रिन् | 



कतोयः समे: । 

अआकारमाशंसितभूरिलाभं 

दधानमन्तःकरणानुरूपम् । 
नियोञ्जयिष्यन् विजयोदये तं 

तपःसमाधो मुनिरित्य वाच ॥ २७ ॥ 
अनेन योगेन विहद्तेजा 

निजां परस्ये पदवीमयच्छन् । 

अन्वयः । भरागसितभूरिलाभम् भन्तःकरणानुद्पम् भाकार' दघान' त" ( धञ्तनः ) मुनिः विधा 
देय तपःसमाधौ नियाजयिष्यन् इति छउयाच॥ वाचा-निगराजविष्यता मुनिना दघन् (सः) ऊच ॥२० 

योगं चेति। [मः] योगम्यतमाय अहतमाय तस्तं पाय तं वच्छसाण- 
महिमान योगं ध्यानविधिं च। “योगः सत्रहनौपायध्यानमङ्तिगुकरिषु" 
इत्यमरः । तपःप्रभावात् मदो विततार ददौ, चिरकालग्राह्यमपोति मावः। 
येन योगेन त्व षु प्रकतिमद्दटाद्पु । तथाच--“मूनग्रछतिः महान् अद 
द्रो मनय, पञ्च तन्मात्लाणि, पञ्च वदोन्दरि्ारि, पच्च कमन्द्रियार्षि, पञ्च 
ग्रहाभ्रूतानि'ः इति चतुविश्रतितक््वानि। तत्र अवभात सान्नात्कारे क्रत 
सति अस्य अ्रजु नस्य चन्तुः अचि चिराय समुन्मिमोलेव उन्मिषितमिव 
दत्यतुप्रत्ा । तदा तस्य कोऽपि महान् भ्रखिलान्ञानभक्ननः तत्वावभासः 
चिरात् अ्रन्धस्य दृष्िलिम दव अभवदिति भावः॥३२६९॥। 

अआआकारमिति। शआ्राशसित ग्राख्यातो भूरिलाभो अ्रनेकयेयःप्रा्निः येन 
तं तथोक्तं मद्ाभाग्यस्चकम् इत्यथंः। अन्तःकरणगब्द् न तदत्र त्तिर्त्साह। 
नच्यते। तदनुरूपं तदनु कूलम् उत्साहानुगुणव्यापारत्तमम् इत्यथः । आकारं 
मूत्तिं दधानं तम् ग्रजंनं सुनिविजयोदये विजयफलक्रे तपःसमाघो तपा- 
नियमे “समाधिनियमे ध्यान मौने |. नोवाकेच | चव समेन" इति 
विश्व; । नियोजयिष्यन् नियोजयितुम् उच्छन्नित्यथः। “खर् शेषे च इति 
ख्टट् । “खटः; सहा” दरति सत्प्रत्ययः । इति वच्यमाणम् उवाच ॥ २७॥ 

२७ कपि छउथन उगैःयखोट्व (मङ् व्यानाख्म खस्टून्ट्क धा1नवि्धि अक्रन केत्रिघ्लन) (मङ् बु [८नद् 

"धमनं यछाद् (ष, षोनवल्न थकृङि-यर्पाशि हटुर्व्विध्नमसि उष्त्रं माक्छारका4 मट्3 सञ्छृटनन्न नश्रन् 
८सन वषुनमग्र छेग्रोनिर देग्रडे ब्रहिन। 

२१। खष्छून महा्मोखांशार्क, ठेदमोहोरशूक्रभे कषीरम खोकृखि वोत्रन कङ्रिम्रारिप्निन। 
भनि छाशत्क दिकत्रथाखिद्र उच छगुशनमोविप्ड नियुङ कविवर अषितोट्त वच्छामान् वाक; 
वनिद्रोरिप्नन। 

५-कि 



२ किराताजञ नोयम् 

समाचराचारमुपाच्चशस्तो 

जपोपवासाभिषवेमंनोनाम् ॥ र८ ॥ 
करिष्ये यत सुदुश्चराणि 

प्रसत्तये गोवभिदस्तपांसि । 

शिलोचय चारुशिलोच्चय' त- 

मेष च्षणात् नेष्यति गुद्यकस्त्वाम् ॥ २< ॥ 

इति ब्र वागेन महन्द्रसूनु 
महधिणा तेन तिरोबभूषे । 
त राजगजानुचरोऽस्य साच्तात् 

प्रदेशमादेशमिवाधितद्ी ॥ २० ॥ 
अन्तयः। अनेन यौगीन विहद्वतिन्ना निजा पदवीं परमं यच्छन् उपात्तशम्तः मन् (चः) 

नपौपवासाभिषपेः मुनौनां याचार' समाचर 1 वाचा--विघरङ्गतेजसा भयच्छता उपात्तशम्व म ( तया) 

राचारः समाचय्येताम् ॥ रप 

रन्वेय;। यत रि्नीञ्चय रीवभिदः प्रसत्तय सृदुश्चगाणि तपाखि कारप्यसे चारूभिनच्य तः 

शिलाच्गरः त्वाम् एष गृह्यकः चणान् नेरप्यति ॥ वाचा--कररिप्यन्त (लग्र) आननेन गृद्धर्केन ते नेप्वस ॥र२९ 

अननेन इति। अनेन स्वोपदिष्टेन योगेन विहदतेजाः निजां पदवीं 
परस ्रयच्छन् परस्य प्रवेशम् च्रयच्छत्रित्यथं; । उपा्तशस्वो निग्टोता- 
युधः सन् । ॐ्रजेन ! जपोपवासाभिषवेः स्वाध्यायानशनसखानेः मुनोनाम् 
श्राचारं समाचर अनुतिष्ठ ॥ १८। 

क्तेतविगरेषे तपःसिदिरित्याश्येन तं निदगंयन्नाह--करिष्यमे इति। 
यत्र॒ शनलोच्चये गात्रथिदः इन्द्रस्य प्रसन्तये प्रसादाय सुदुशवरागि तपांसि 
करिष्यसे । चास्शिन्ोश्चयं रम्यशिखः तं शिलोच्चयं गिरिम् दन्द्रकोलरूपम् | 
“्द्धिमोल्गिरिग्रावाचलशेलशिलोचयाः” इत्यमरः । त्वाम् एष गृद्यको 
यक्त: । श्रनन्तरम् एव श्रस्य पुरःप्रादुभोवत् एष दति नि्हंशः। क्षणात् 
नेष्यति प्रापयिष्यति ॥ २९८ ॥ 

२७८ । (गुनि वजिप्लन--्र खष्यून!) वाम (डोमाटर द्व व्यो ठेगेप्तन् कव्रिलाम, मि रर) 
व) ८उ्योग्रान शडग) नि नप्य सखनेध्वव्र जप्वधम दा विशा यछ यद्मधर्क्वक कने, ठेगवानं 2 रानोरि 
२ निरृडि सोष्म कब्र | 

२>। भि शर्वं रुगक्रछ्मो डेः यनौपलाखार्थ, (द मटनात्रमित्र -रेखकोम नर्दः दकव 
2१ क्विद् , ङे शक् (समो(८क मनेक नेमटवा (मङ् ह .न नेग याहेद्व। 



ठतीयः समे: । ८३ 

क्तानतिर्व्याष्टतसान्त्वादे 

जातस्पृहः पुखजनः स जिष्यौ ! 
इयाय सब्याविषष सम्प्रसादं 

विश्वासयत्याश्रु सतां हि योगः॥२१॥ 

अथोष्यभासेव सुमेरुकुञ्ान् 

विदोयमानानुदयाय तेन । 

न्वय;ः। इति महन्द्रसनु व्रवाशन तन महिषा तिरोबभद । राजराजानृ चरः भस्य ( मुनेः) 

-साचात् भरादशम् शव तम् प्रदेशम् पितष्टौ॥ वाच्य क्वाणः सुमरूषि; ?तिराबमूव। राजराज्रान्- 

सरव सात्तात् आदेश इव सः प्रदेशः अ्रधितष्ट ॥ ३० 

अन्वय;। स पुग्छजनः क्त.नतिः जातस्प,ष्ः व्यादतसान्तवादरं जिणौ सखौ इव मम््रतदम् 

दयाय । हि सुतां यगः भ्राणु विश्वा्यति॥ वाचा--परग्यजनेन नैन क्तानतिना जासम्पर रेण 

सम्प्रसाद ईय, यागेन विश्राम्यते ॥ =१ 

इतीति इति इल्यं मडन्दसनुम् श्रज नं त्र वाणेन उक्घवता। “वन्त 
सानसामोप्यं " इति भूत वत्तमानवत् प्रत्ययः, तिराधानस्य श्रविलम्बस्च- 
नाथः । तंन मदषिणा व्यासेन तिरौवभूवे अ्नन्तदधे। भावे लिट् । राजराजो 
यन्नराज.ः । “राजा प्रभौ नरपे चन्द्रे यत्ते ्षतियशक्रयोः'' दति विश्वः । तस्य 
अनुचरः पूर्वक्तयकच्तः अरस्य मुनेः ्रादेशं साक्तात् दवतं प्रदेशम् अज नाधि. 
छितम्धानम् अधितष्टो प्राप्त इत्यथः । “स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इति 
षत्वम् ॥ २० ॥ 

क्तेति । स पुखजनो यन्नः क्तानतिः क्तप्रणामः। जातस्पृहो जाता 
स्फ्हा श्राकाह्कम यस्य तथा सन् । व्याष्टतः उक्तः मान्त्रवादः प्रियवचनं येन 
तस्मिन् । “व्याहार उक्तिले पितम्" इत्यमरः! जिष्णौ अ्रजन जातस्पृहः 
जातानुरागः सन् सख्यौ सुद्दि इव । “श्रथ भितं सखा सुहृत्” इत्यमरः । 
सम्प्रसादं विखम्मम् इयाय प्रप । तथाहि--सतां साधूनां यागः 

सद्गतिः शआ्राश विश्च।सयति विश्वासं जनयति हदि सामान्येन विशेष- 
समथनरूपोऽधोन्तरन्यासः । २१ ॥ 

०० व॑रिवु्र वमव मष्श्लंनन्नन ख््ट्नघ्क अटेक्षणं वलिप्ट वलिघ्य चरि र्टेट्नन, व्ल 
खडकर (मरे इक्र मूर्धिमान् जाएनदनत्र काद्र खदुटनव ममौःभ खानिग्रा दश्िड दषेन । 

७> 1 (महे दक्र गेन्नुकश इडया थिग्रखासो छग्रनोल स्नव निके <न हटेन ५व्९ वक्कषरटनव्र छ" 

अस्छएनत्र थि खरूवङ टेर दिकश्वामर्ागिन क्रित । (डा देगवृखडे शठश्रहिल, (कनन) मोभूमक्रणि 
"संखे दिक्षा जग्राह वाप्दः। 



¢ ~ 

४ किराताज नोयन् । 

हट द्य.तोन् टुःखक्ततात्मलाभं 
तमः शनेः पाण्डसुतान् प्रपेदे ॥ २२ ॥ 
असंशयालोचितकोय्यनुत्नः 

प्रेमणा समानोय विभज्यमानः । 

तुल्याट्विभागादिव तन्पमनोभि- 
ट् :खातिभारोऽपि लघुः स मेने ॥ ३२ ॥ 

अन्वयः । रय खष्भाषा उदयाय विष्ौयमानान् ब्रहद्दु1तौन् मुमेरुकुञ्नान् दव तेन विदौष- 

मानान् पाग्ड सुतान् दुःखक्तताव्मलाभः तसः रनः प्रपेटै। वाचः--..-साभनन तमसा सुमेसकुधराः 

विष्टौयमाना बेहद प्तयः पार सताः प्रपटिरं ॥ ३२ 

अन्वयः । असशवालौचितकव्यनच्रः प्रमृगः। समानौय विभग्यमानः मः दुःगखातिभागः यपि 

तन्यनोभिः ठन्यात् विभागात् इव लघुः मेने) बदा--नन्नः विभन्यमान..भार' नघ" तन्नाम 

मेनिरं । ३३ 

्रधेति। अथ उष्ण॒भामा सूय्यगा उदयाय पुनः उद्नमाय विदहौय- 
मानान् व्यज्यमानान् इति तमःप्रा्भिकाग्णोक्तिः वदद्यतोन् सौवयत्वात् 
दोप्यमानान् इत्यथः । इति तममः सद्गोचकारणोक्तिः। सुमेरुकुच््ान् 
इव अतर सुभमेस्ग्रहणं कुञ्रानां सावण्त्दयोतनाय, तंन अज् मेन उदटयाय 
येयसे विदह्ोयमानान् छदृद्खतोन् अ्रनेकबुद्धिप्रकाशान्। पूववद्विगे- 
षणदयस्य प्रयोजनम् श्रनुसन्भयम् । पार्डसुतान् चतुर इति शेषः ¦ ट्ःखेन 

कच्छ ण क्तः उपपादितः त्रात्मलाभः उत्पत्तिः यस्य तत् तयोक्तम् तषां 
विवेकित्वात् कथञ्चिद्विनम्बोदयम् इत्यथंः। तमः शोकः अन्धकारश्च । 
^तमोऽन्धकारे स्वभानो तमः भोके गुणान्तरे" इत्यभयलापि विश्वः । शनेः 
मन्दं प्रपद् तेषां विक्षैकिल्वादु भौतभोतमिकेति भावः। अत्र तमःशब्दस्य 
शिष्टत्वात् श्च षानुप्राणिता इयम् उपमा ॥ ३२ ॥ 

असंगशयेति । अरस्गयम् असन्द्ग्धः यथा तथा ऋ्रलोचितं विवेचितं यत् 
काय्यं तेन नुन्नो निरस्त इति लघलडतृ्तिः दविदोन्दवाघ्राोभ्यो 
ऽन्यतरस्याम्” इति निष्ठानत्वम् । काययमौरवम् श्रालोच्य निरस्त इत्यथः 
तथापि प्रे मृणा च्राटवात्सस्य न कतरा । समानोय पुनः श्राक्षश्य विभनज्यमानः 

७२१ रर्यीकर्ठुक गेक्िडिक क्प्मक्रव्र ममूञ्न कृक्लममूट्ड सक्ञकात्र यओजिग्रां (वमन क्म 
खट खन्न शदरिमाट१ यद्दवम क, (रमन दिक्ग्रनाशोर् माम शाडव खस्छून याठे। क्रिल छग 
किग्रदेनिर (भाक कथ ९ सायन) लड कद्र विष्वकमनस्मत्र खनेर शथवहड्हत्त्र शीतर ोष्त्र 
सयग क्रिल, 



तोयः सगः । ८५ 

धेये ण विग्रवास्यतया मह्षे- 
स्तोव्रादरातिप्रमवाच्च मन्योः । 
वोय्यच्च विद्त्सु सुते मघोनः 
स तेषु न स्यानमवाप्र शोकः ॥ ३४ ॥ 

तान् भूरिधामृश्चतुरोऽपिदृर 

विहाय यामानिव बासग्स्य। 

अन्व्रः। धेय्धःण मर विश्ास्यतया अरातिप्रभवान् तीत्रात् मन्योः सघोनः भतं गौध्यः च 

1 वदत तेषु स शोकः स्थानः म वाप ॥ वाचा--तेन भुक्रैन न व्रापरै | ३४ 

समशोकभागो क्रियमाणः तुल्येन प्र मृणा तुल्यदुःखत्वं भवतोति भावः । स 
यर्वरक्तो दुःखम् एव श्रतिभारोऽपि अ्रतिभारभ्रूतम् श्रपि दुःखमिव्यथः 
तद्मनोभिः तेष चतुणा पार्थानां मनोभिः तुल्यात् विभागादिव पर्वा 
क्तात् प्र मक्षतात् समविभागात् इतैत्यथ : । वस्तुतस्तु विवेकात् एषेति भावः 
पनविंभागग्रहणं तस्य ₹तुत्वोतप्रे लाथ मनुवादाददोषः। लघुमने श्रमानि । 
यथा एकोऽनेकधा विभज्य बहभिरद्यमानो महान् श्रपि भारो नघुमन्धतं 
तददिव्यथ ; ॥ २२॥ 

अथवं प्रोमृणा आक्तष्यमाणम् अपि शोकं विवेको निजिगायेत्याह-- 
घे््येशेति । धंय्यण तेषां निर्गतो निविक।रचित्तत्वेन तथा मह्याखस्य 
प्रवत्तेकस्य इति ओेषः। विश्वस्तया खद्धेयवचनत्वेन इत्यथ : अराति- 
प्रभवात् श्ररातिहतुकात् तोत्रात् दुःसहात् मन्यो; क्रोधाइतोः तथा श्रु न- 
प्रभावपरिन्नानाच्चेति त्वन्तरे विगेषगसुखेनाद-- मघोनः सुत श्रज्ुनं 
वोय' च । “न लोक” इत्यादिना षष्ठो प्रतिषेधः । विद्त्सु न्नातवत्सु इति 
यावत् । “विदेः शतुवसुः” इति वेकल्िक्रो वश्वादेशः । तषु पा्षु स शोकं 
स्यानं शितिं न भ्रवापन प्राप ॥ ३४॥ 

७०। दूषिषिवरीरि गाछवकङष्टःव एिछदट्र्र निःनःगग्कःन कावीद्तो्रव खाप्गाएना कवर (५ रटत 
श्र कद्रिारटिनि ष्ठे; किङ जाङघ्त्रश्वनखः भनत्राय महे टर्दक् (नकत ठनि] सानि्रं छाशघ्कं 

विख्क् कत्र्रा नहेल; प्नाकखोत्रे एररमश दटे८लऽ ङलाक्रःन [ एद) ] विख्क $श्परांग्र मक्टलत्र भट्नह 

लू दुर्निग्र सङ्ङृड दइरेल । 
28 । (ने शोडकटुेदरव शखाविक टवर्वी, 42 गोना अवरईकं मयि ववकशाप्मत्र वात्का 

विकाम्, नत्वेव कार्षी खर डोद (काथ ऽ टेखनमन अञ्छटनत्र (नीष्या सट कननवेगेडः (मदे वोदविवष् 
गौक छशात्मत्र एड द ननांख कत्रि ना। 



८& किराताजनोयम् । 

एकोघमूत तदशमं छष्णां 
विभावरो ध्वान्तमिव प्रपेदे ॥ २५ ॥ 

तुषारलेखाकुलितोत्पलामे 

पय्यश्चुणो मङ्लभङ्भोसः । 

अरगुटभावापि विलोकने सा 

न लोचने मीलयितु' विषेहे । २६ ॥ 
अन्वयः । तत् भशन मृरिधास्रः चतुरः तान् भरि वारस्य (भूरिधामरः) छामान् इव दूर' विहा 

. रकौषभृत' ( सत् ) [ कछष्णां ] विभावरौ ध्वान्समिव कणां प्रपेदे ।॥ वावा-तेन श्रश्रषा एकौचघ- 

भरतेन सता ध्वान्तम् विभावरी दव क्षणा प्रेद् ।। ३५ 

अन्वयः सा (द्रौपदी) विलीकने अगृटभावा रपि मङ्गलभङ्भौरः ( सतौ ) पथयश्रुणौ तुषार 

लेग्ठाकुलितीन्पलामे लोचने मौनयितुः न विषह ।॥ वाचा--त्वया द्रौपदया भ्रगूटभावया मङ्न- 

भङ्गभौ्वां ( सव्या ) विषेहे! ( सकमाकत्वं विषेहाते ) । ३२६ 

तानिति । तत् पार्थत्यागजं [वत्] श्रं सुखम् । “शमंणातसुखानि च" 
इत्यमरः । तद्िरुडम् अ्रशमं दुःखम् । “नञ्” इति नज समासः। भूरि- 
धाम्नः तेजस्विन इति हानिहेतुत्वोक्तिः। चतुरः तान् पाथान् अ्रपि वास- 
रस्य भूरिधाम्नः चतुरोऽपि यामान् प्रहरान् दव । दूरः विद्ाय व्यक्ता 
एकोघभूतम् एकराशिभूतं सत्। “चेखयादयः क्तादिभिः” इत्यथे कन्ध 
धाग्यः। “खेश्यादिराक्रतिगणः” इति शाकटायनः! क्तष्णां विभावरीं 
क्ष्णापक्षरातिं ध्वान्तमिव । क्रष्णां द्रौपदो प्रपैटे प्राप॥ ३१ 

तुषारेति। सा द्रौपदो विलोकने अ्रज्ुनावलोकनं अरमूढुभावा श्रमू- 
टभिप्राया स्म् टाभिलाषरिणो इति यावत्, च्रपि। “भावो लोलाक्रिया- 
चेष्टाभूत्यभिप्रायजन्तुषु" इति वैजयन्तो । मङ़लमङ्गभोरः मङ्गनलहानेः 
भोता सती प्श्रुणो परिगताग्ुकके वाष्पाह्ठते एत्यथः । भ्रतएव तुषारलेखा- 
कुलितोत्यलामे हिमबिन्दुसदहिते इन्दोवरसन्निमे इति उपमालङ्ारः । लोचनं 
मोलथितु' न विषेहे न शशाक। अश्ुणोः टदृष्वार्रकल्व ऽपि तत्रिणातस्व 
श्रमङ्लत्वात् तत्रिवेत्तकां मोलन' सा न चकार इत्यथः ॥ २६ ॥ 

2 । अककोत्र (रक्रश शकागमान त्रिदनौग्र अष्क्रद्ष्र अङिकिमशूर्कक 4कवरानिर्ट कृकण 
त्रकनोटक यांयव्र कात्र, यस्छटनव्र खपमनङनिर् प्रथ उने (महे महाल्डकरमन्येप्न गुर्थहदह्ग्रप्क नेत्रिरक 

कञश्र (ोगणोब्र एप्ड देगख्डश्टेल। 

७७ । यखख्डून८क खवटनाकनं कद्विवात्र ञ्छ (शोनपौव अख्लिय अकाम गीरेध्नऽ टि 



ठतोधः सगः । ८९, 

अक्तविमप्र मरसाभिराम 

रामापिंतं दश्टिविलोमि दृष्टम् । 
मनःप्रसादाञ्जलिना निकाम 

जयाह पाथेयमिवेन्द्रसूनुः ॥ २७ ॥ 

पेव्यावसादेन हतप्रसादा 

वन्यदिपेनेव निदाघसिन्ध : | 
निरुदवाष्योटयसन्नकर्ट- 

मुवाच क्षच्छादिति राजपुवौ ॥ ३८ ॥ 

न्वयः) इन्द्रसूनुः भकछतविमप्रमरसाभिराम' दश्विल्ानि रामापितिः दष्टः मनःप्रसादास्रखिन' 

पायग्रभिव निकामं जग्राह ॥ वाच्--दन्द्रसून्ना जग्रह ।।३७ 

अन्वयः । वन्यदिपेन निदाघलिन्ध,; इव घं व्यावसा्देन हतप्रसादा राजपुवी ( द्रौपदौ ) निम्ङ्वा्व- 

दयमद्रकण्डः क्च्छरात् इ उवाच । वाचा-निदाघसिन्र। ₹तप्रसादया राजपुव्या ऊच ।। ३८ 

अकतिमेति । इन्द्रसूनुः ब्रज नः क्रियया निह त्तः क्तिमः। “डितः 
किः” इति क्तिः । “ते्मम्नित्यम्" दति मम्प्रल्ययः) तदिरुदं प्रेम्र॑व रसः। 
अक्षत्रिमेण प्र मरसेन श्रभिरामम् । दष्टं विलोभयतोति टृ्िप्रियम् इत्यथ ;, 
दृष्ट" दशनम् । “नपुसके भावे क्रः” मनःप्रसादः प्रसत्रः मन इत्यथः सो- 
ऽच््जलिरिव इति उपमितसमासः । तेन मनःप्रसाटाच्जल्िना परथि माधु 
पायेयं सम्बलमिव । “पथ्यतिथिवसतिखपतटञ ”” । निकामम् अतिशयेन 
जग्राह । रामापितं पाथेयं प्रथि क्तेमाय भवति इति भ्रागमः॥२७॥ 

धेय्यति ¦ वन्यददिपैन वन्यग्रहणम् उच्त इनलत्वद्योतनाथ, निदाघसिन्धु 

ग्रोपरनदो इव, निटाघग्रहणं टौबल्यदययोतना्थे. घ्या वसादेन धयश्चओेन कलत्रा 
इतप्रसादा दतनैल्या स्तोभं गमिता इत्यथः; । राजपुतो त्त्रियसुता द्रौपदो, 
भरतः क्षातयुक्ञम् एव वच्यति दति भावः) निर्डवाष्योदयं संरुदगेटन 
सनब्रकण्ड" हौनकर्ठस्वरम् । अथ तयोः उभयोः क्ततबद्ुब्रो्योः तक्रियाविशेष- 
णया: विशेषणसमासः । कछच्छत् कथस्िदिति वच्यमाणम् उवाच ॥ २८॥ 
अमकनात्र ठाशत्र एुदात्राकूनिर देन्ति वाण्णवा्निद्विभूर्व नग्नपद्र दग्रौलन कि ममर 
{लन न) 

७१। डेसनन्नन जखब्धून (मङ् चकृयिम <यम्ब्रमाखिद्राम पृष्िथिग्र वरमनोकृष्टि अनब्रषप्वं खलिवतर 
त्वट्द्रत क| गदीोश्चक्रटण अहनं कव्रिद्लन । 



च्ल किराताज् नोयम् । 

मग्नां दिषच्छद्मनि पङ्भूते 

सम्भावनां भूतिमिवोदरिष्यन् । 

अआधिदहिषामा तपसां प्रसिद्धं - 

रसप्मदिना मा शशसुन्मनोभूः ॥ २६ ॥ 
यशोऽधिगन्तु सुखलिपसया्वा 

मनुष्यसद्यामतिवत्तितु' वा | 
निरुत्सुकानामभियोगभाजां 

समुतसुकषेवाङ्मुपेति सिडः ॥ ४० ॥ 

्रन्वयः। पडभूतं दिषच्छद्मनि मग्रं सम्भावनां भृतिम् द्रव उड्रिष्यन् भ्राधिद्िघाम् तपसां प्रसिधः 

शा श्रखट्निन। भ्शम् म। उन्मनोभूः।। वाचा-उङरिष्यना ( वया ) सा उन्प्रनौभावि।॥ ३८ 

रन्वश्ः। यशः भधिगन्तुः सुतेलिरएसथा वा, मनुष्वर्रत्याम् श्रतिवत्तितुः वा अभिग्रोगभानां 

निरुूतमकानां द्धिः समुत्प्रुका इव द्रम् उपति) वाचा-सिङ्धया समुत्सुकया इव श्च; 

€पेयते || ४० 

सग्नामिति। पद्कभूते पड्कोपमिते !। श्नूपं च्मादौ पिशाचादौ न्याय्ये 
सत्योपमानयोः” इति विशः । दिषच्छद्यनि गत्तकपटे ममां दुरुडगाम् 
दत्य: । सम्भावनां योग्यतां ग्वेरवम् इति यावत् । भूतिं सम्पदमिव। 
भूतिभस्मनि सम्पदि” इत्यमरः । उडरिष्यन् उद्धारकः त्वम् एव इति 

भेष: । शआ्रधिदहिषां दुःखच्छिदां तपसाम् श्रा प्रसिद्धेः मम्यक् सिदिपयन्तम् 
श्रस्मद्विना श्रस््ाभिविना इत्यधेः । “परथग्विना" इत्यादिना विकल्पात् 
पञ्चमो । शं मा उन््रनोभूः श्रस्मद्विरहाद् दुमना मा भूरित्यथः। 
टौम्नस्यस्य तपःपरिपन्यित्वात् इति भावः। “माङि इति आशोरथं 
लुङ । “माङ योगे श्त्यङागमप्रतिषेघः । अनुग्मना उग्मनाः सम्पदयमानः 
उन्छनो अभूततद्वाते चिः। “्रुमनस्त्तुखेतोरहोरजसां लोप” इति 
सकारलोपः) “शरस्य चौ" इतीकारः ॥ ३९ ॥ 

श्त £ <$ © र [का 

पथ श्रनोत्सुक्यदाग्याथं तस्य सवाध सिडनिदानत्वमाह-यश इति । 
७ । वष्ङखौ दोव) निशिवननो प्यक श्रूक श्र, सयग टधवीष्ाखदगङः क्रक] त्राभननिनो (मेनन 

रिक (व्रापिन मस्कफ कम्वर क्ोनक(9 वेक्रमांम वाक] वनिघ्नन। 

<> | “छल्कृड गच्काशेम ङग मधं (गोव्रव-र्न्णो८केव खगनिरे ठेकात्रकड।, ( किङ ) एश्थननक 

-उनेखात्र निक्त ना ङ्ख्य गय खांगनि खामां८तव छं छेरकष्िड देरेप्वन ना। (कलन सरैशीह 

शेना भेम “फ । 



ठतोधः सम॑: । द्र 

लोकं विधावा विहितस्य गोपत 
चस्य मु शन् वसु जेचमोजः । 
तेजखिताया विख्ये कहत्त - 
निघन् प्रियं प्राणमिवाभिमानम् ॥४१ 
व्रोडानतेराप्रजनोपनोतः 
संशय्य क्षच्छे ग नरणः प्रपन्नः । 

अन्वयरः। विधा ल्लोकां गीप्तः विह्धितम्य सवस्य जवः योजः ( तदेव ) वसु मुष्णम् विजञयकत्रर; 

लजख्वितायाः प्रियं प्राणम् दव भ्रभिमान' गित्रन् | वाचा--मुणता, निघ्रता। ४१ 

यशः अधिगन्तु' कोतिं लनम् इत्यथ ः। सुखस्य लिपसया लस समिच्छया 
वा। मनुष्यसंख्यां मनुष्यगगनाम् श्रतिवज्तितुम् अरतिक्रमितुम् अमानुषं 
कर कन्त" वा इत्यथ; । अभियागभाजाम् अभिनिवेशवतां निर्तसुकानाम् 
अरनुव्छकानाम् अदटुमनायमानानाम् इत्यथ : । सदिः पवोक्तयशःसुखायथ - 
सिदिः समुत्सका इव श्रनुरक्तकान्ता इव ब्रङ्कम् अन्तिकम् उपति। तस्मात् 
अस्मददिरहदखम् भ्रा तपःसिडंः सो ठृव्यम् इति भावः ॥ ४० ॥ 

रथ अस्य मन्यद्।पनहारा तपःप्रहत्तिं प्रथयितुम् अरिनिक्रारं ताव- 
खतुभिः इडद्वटघति--लोकमिति । विधात्रा ब्रह्मणा लोकं गोप्त विहितस्य 
सृष्टस्य स्तस्य ्षत्रियजातेः सम्बन्धि । जयनशोलं ज तदेव जतम् । जेट- 
शब्दात् ठटजन्तात् “ब्रन्नादिम्यख्' इति स्वाय श्रणप्रत्रयः। च्राजो बलं 
टोपि्वा। “अरजो बले च टोप्ौ च" इति विश्वः। तदेव वसु धनमिति 
रूपकालङ्ारः । सुष्णन् श्रपद्टगन् अरिनिक्षतस्य कुतः क्तातं तेज दति 
भावः । किञ्च विजयैकदन्तेः विजयेकजोवितायाः । ““त्षत्ियस्य विजितव्यम् 
दति स्मरणात् इति भावः । "'वरत्तिवेन्तनजोवने" इत्यमरः । तेजखितायाः 
तजख्िमाम् इत्यध: तेजःप्राघान्यद्योतनाथ भावप्रघानो निदशः। प्रियं 
प्रानाम् दव प्राणसमम् इताथः:। अभिमानम् श्रहद्यार' निन्नन् खर्डयन् 
तजस्िनां प्राणडानिप्राया मानहानिरिति भावः।॥ ४१॥ 

४० | रट्न्पलोार्थ यथद्] कूथनात्छ्व ऊख किश्वे] खमोररिक क्थ कत्रिवांत्र ङश यट्रिनिष्ट 
ठेटदशथुक मान वग्णैव सडोषटेमिङ्कि खरूवङ्! कात्र काव (काष्ठ योनिव्रा टेन रबर । 

83 विषा (ताकव्रक्रार्थं (व कलिप्रकोखिव्र रृष्टि क्चिग्रोष्छन ; जाननि (नङ ऋसिष्५1{ट३ 
ख्श्रभो दलक्गणि वन विनामचूरदक, विष्वं यारा णोदिक), (मरे (उश क्लदरिपत्र शद्ग अनेदटृना 

सटटिमान विनष्टे कत्निःखन । 



९.० किराताज्ञ नोयम् । 

वितानभूतं वितत पृथिव्यां 

यशः समूहच्रिव दिग्विकोयम् | ४२।। 
वोय्थावदानेष क्ततावमष- 
सन्वन्नभुतामिव सम्प्रतोतिम् | 
कुव न् प्रयाम्षयमायतोना- 
मकत्विषामङ्न इवावगेषः ॥ ४३ ॥। 

भन्वय्रः। आप्तजनोपनौतः ( तथापि) संशय्य त्रीडानतेः गृचैः ज्न्कण प्रपत; पृथिन्यां रसितान- 

` भृत दिग्विकौगैः वितत यथः समृदन् इव ।॥ वाचा--चाप्तजनोपनौक्तेन प्रपन्नन समृता इव ॥ ४२॥ 

अन्वधः। गोव्यावदानेषु क्ततावसषं: ( भतएष ) सम्प्रतोतिम् भरभूताम् इव तन्वन् रकः ` अवग्रेषः 

अकत्वघाम् इव श्रायतौनां प्रयामचग्र कुवन् ॥ वाचा--क्कतावमषे'क तन्वता, अवशेषेण कुता | ४३ 

अधित्तपादयमहन तंजः प्राणातयेषु भ्रपि न त्याज्यम् इति आदह - त्रोडति । 
पनथ श्राप्जनोपनोतः श्राप्तजनेन उपनोतः प्रापितः शावित इल्यः, । 
तथापि संशय्य सन्दिद्य असन्परावितवया इति भावः। ब्रोडानतैः जुगु- 
प्मितछठत्तान्तश्रवणात् इति भावः। द्रप: देणान्तरख्छेः कच्छण प्रपव्रः प्राप्तः, 
आपोक्गत्वात् कथञ्चित् विश्वस्त इत्थ; । यः खरवेताम् अपि दुःसड 
किसुन भ्रनुभवताम् इति भावः। इत्येषा पूवेषां व्याख्या अन्यधा अपि 
व्याख्यायते. ्राप्रजनोपनौतः ज्ञातिक्तनः सशय कथम ददम अन्यायम 
उपेच्यम् इति विचाव्य त्रोड़ानतेः जुगुषितकर्दश्चनात् इति भावः । च 
सभास्थः छच्छेण प्रपव्रः गङ्गोक्षतः। गोत्रकलदेषु मध्यस्थे; उदटासितव्यम 
दति बुद्धया उपेत्नित इत्यथ : । पर्षहयेऽपि प्रप्र दतत आप्चजनोपनोत्- 
त्वस्य पदाथ भरतस्य विशेषगगतपरा हतुत्वोक्या काव्यलिङ्मलद्कारः। 
एथिव्यां वितानभ्ूतम् उज्ञोचोपमितम्। यदा वितानभुतं वितानसमम् उन्नोच- 
तुम् । “युके च्मादाक्षते भरून प्राखतोते सभे त्रिषु" इतमरः । “अस्त 
वितानसुकल्लोच” इतमरः । दिग्विकोणं दिगन्तलग्न' वितानमपि दिगन्त- 
न्म्नम् इति भावः । वतत प्रथितं यशः समूहन् इव सङोचयन दव 
इति उत्प्रे ्ता। अरातिपरिभूतस्य कुतः कौल्तिरिति भावः ॥ ४२ ॥ 

वोय्य ति। पुनश्च वोयाणि एव अवदानानि तषु क्षतावमषः क्ता- 
४२। मणारिङि गछत्रेम इप्वावनारिवि चमतषटिड मनोर (कमकत निन्निरु कर्व तर्मघ्न जङ् 

दे खरवा कारी साटिकरनकृरु विध्वषना कर्िग्रा च्छा शटक्ौदपन ङ्ङ खिकट्टे गक्ष कद्निटल 9 
(रटे भुत्रिख्य शुंरिवोदर विखानङ् िश्रखलप्र छकग चम (यन मङ्केञ क्रिए्डष् | 



ठतोयः सगः ९१ 

प्रसन्च योऽस्प्रासु परेः प्रयुक्तः 
स्मत्त" न शक्यः किमुताधिकन्त म् । 

५५ॐ € ५.ॐ 

नवो करिष्यत्य पशुष्य दाद्रः 
स त्वद् विनामे दय निकारः ।॥४४ 

दूति कलापकम् । 

भन्वयः। परेः भ्रस्त प्रसद्य प्रयुक्तः यः ( निकारः) द्यतः न शक्य, भविक! किम उत >? 

सः निकारः भद्रः खन् लदूविना उपशुष्यत् मे हृदयः नवीकरिष्यति ॥ वाचा-यृक्तन यनन शकन. 

( भयते ) तेन निक्षारेण भ्राद्रण नवीक्रियते | 

स्कन्द्नः। पुराक्षतपराक्रमोडतानि अपि प्रमृजन् इत्यथ “अवदान 
कश्य दन्तम्" इत्यमरः । अतएव सम्प्रतोति' ख्यातिम् । प्रतोत प्रथिता- 
स्यानवित्तविन्नातविग्युताः” इत्यमरः अभ्रूतान् अरविद्यमानान् इति 
उत्प्रक्तषा। सतोऽपि ्रसन्ठम् उत्प्र ्षातं । तन्वन् कुवेन् । पुनश्च अङ्क 
श्रवशेषः दिनान्तः अकलिषाम् इव श्रायतोनाम् उत्तरकालानां प्रयामसयं 
देष्येनाशं कुवन् इति शखौतो पूर्णा इयम् उपमा । श्ररिनिराक्ततस्य कुत- 
शिगावस्यानम् इति भावः ॥ ४२॥ 

प्रसद्यति। पुनश्च परेः गतरभिः अस्मासु प्रसद्य प्रयुक्तः भ्राचरितः य 
निकारः परिभवः केशाकषगरूपः स्मत्त न शक्यः, अ्रधिकत्तम् अनुभवितं 
किमुत? यस्य स्मरणमपि दुःखदम् श्रनुभवसु सुतरां दुःसह इति किमुत 
वक्तव्यम् इत्यथ; । स निकारः त्वद्विना त्वया विना। “एथग्विना" 
इत्यादिना पञ्चमो । च्राद्रः सन् कुतित् अभिभ्रू [घा] तात् पुराणप्रहार इव 
त्वदिगदुःखात् पुनः नवोकरिष्यति नवोभवि्यति इत्यथः । उपशुष्यत् 

[ त्वथा विना शुष्कम् इति भावः । दुःखस्तम्भनं गोषपदाघ: मै हदयं नवो- 
करिष्यति आाद्रीकरिषमति व्रणम् इव इति भावः । दुःखितस्य पुनः दुःखोप- 
चयः प्रशान्तप्रायमपि दुःखत पुनसंद्वाटयति इत्यथ ः। अत्र शोषादि- 
विशेषणसाम्यात् व्रणादयप्रस॒ताधप्रतोतैः समासोक्षिरलङ्कारः ॥ ४४ ॥ 

53। ठे खव्रिशेत्रोखव सागेनौठत्र नृर्दकृर (नो्ीवौ्वीत्र को्वीण्किन दिध्नांश कङ्वित्र) कमुन.3 
(दन (कोन कोडि इत्र नहे, वक्रगे केोरैर्डप्छ् 4वर तिदध्मत्त (नवछोशं वयक्रनं रयाकिव्ररनैत रवर; 

विग कट्वर, उल टेदग्रकाटलत्र शक्वड। मधन कद्रद्र | 

88 1 गेद्कुशम] योमौएत्र यरि वेनशूरववक (कमकर्वयक्रणं (य अमात्र करिद्ाट्, छार) दद 
कव्रिष्डऽ भेर यात्र न, अरूख्व् प्य किक्रश एःमर उरिषात्र जत्र कि दक्वा ? मश्यङि उदैदः 



२ किराताज् नोयम्। 

प्राप्रोऽमिमानव्यसनादसद्य 

दन्तीव टन्तव्यसनाद् विकारम् । 
दिषत्प्रतापान्तरितोरुतेजाः 
शरद्वनाकोणं इवादिरह्ः || ४५ | 

सत्रौडमन्द रिव निष्कि यत्वात् 
नाल्यथमस्वेरवभासमानः | 
यशःल्षयन्षौणजलागं वाम - 

स्वमन्यमाकारमिवाभिपनच्न : | 8६।॥ 

अन्ध्रः अभिमानग्यसनात् दन्तव्यसनान् दन्तौ इव (व्व ) अनद्यः विकर प्राप्तः । दिषतरताप- 

म्म{रतारुतेज्ाः ( प्रतएव ) शब्डइनाकौणः ङः खाद्विः इव { खितः) | वावदु--द्न्तिना इव ( त्वया) 

असद निकारः प्राप्तः ।.. -तेजसा...कोर्णन यादिना ( स्थितम्) ॥ ४५॥ 

श्रन्वयः। निष्वि,ग्रलात् सत्रौडमन्दं: इव श्रम्त: श्रयं न श्रवभासमानः। यशः चथचौणजन्ा- 

ग्वाभः त्वम् न्धम् प्राकारम् श्रनिपन्रः इव ॥ वाचा--..-मानेन--मेन तया श्रन्यः धराकांरः 

अभिपन्नः || ४६ 

पुनः प्रकारन्तरेण मन्यम् खदहोपयति-- प्राप्तः" इत्यादिभिः विभिः। 
अतर वच्छमाणप्रतयभिन्ञानहतुभिः घनच््रयं विशगिनष्टि। अभिमानस्य व्यस- 
नात् च्चशात्। “व्यघनः विपदि श्चग्रो दाषघे कामजक।पजे” श्त्यमरः। 
दन्तव्यसनात् टन्तभङ्गात् दन्तो इव रषदः विकार वैरूप्य प्रा्षः। अतो 
न प्रत्यभिज्ञायते इति भावः। एवम् उत्तरत्रापि अनुसम्ेयम्। पन 
दिषतप्रतापेन शत्रतजसा अन्तरित तिरस्क तम. उङ् तजः प्रतापो यस्यसं 
तथोक्तः । अतएव शरद्च्रनाकोगः शरन्मघाच्छन्नः अङ्कः शरादिः प्रत्यषः दव 
खखितः। तदत् एव अप्रत्यभिन्नञायमान इत्यथः । मध्याह्कस्तु मेघावरणेऽपि 
च कथञ्चित् प्रत्यभिन्नायत एव इति अतिशयेन उक्तम् आदिरिति ॥ ४५ 

सत्रोडति। पुनख निष्किथलात् श्रथक्रियाशुन्धत्वात् सत्रोडमन्दः इव 
सप्रोडः श्रतएव मन्दः भ्रपट॒भिः इव खितः इति उत्प्रेल्ला । ˆमूढाल्पा- 
पटनिर्भाग्या मन्दाः स्यः" इत्यमर; ¡ श्रस््ं ; अत्यथं' न अवभासमानः न 
दत्र (महे भवि धनद्रार नूम्न र्देग्र) साम्त्र खक कमव्रप्क यादोत्र नूडन वार्था कत्रि 
ट् लिट । 

8९-- ४० न्त्म डट्छ (छामोत्र विदल (र याष्टात्ि दटेग्राष््, जहे एमि नव्रेसक।नोन 
शलाष््त्र दुद्व छात्र खदन् कत्रिट्डह । अवः सङिमानाडिदनखः पररय पौत्र छाव्र मङ् 



लतीयः सर: । ९३ 

द॒ःशासनामषेरजोविकौगे- 
रेभिविं नारैरिव भाग्यनाथः | 
कणेः कदथीक्ततवीय्यसारः 
कचित् सं एवासि घनञ्चयस्त्वम् ।४७\।। 

|| विशेषकम् |, 

स. चवियस्बागसहः सता य- 

स्तत् कामु वां कम्यसु यस्य शक्तिः । 

अन्वयः। दुःशासनामषरजोदिकौसः ( अतएव ) विनाचैः दव भाग्यनाधै; एभिः ( परिटग्यमाने; ) 

कैप्रीः कद्थौक्तवो्रसुरः सः त्वम् णव धनञ्ग्रः भरि कचित् | वच-----सारेण त्वथा धनन्नयन 

भृद्रते | ४७ 

प्रकाशमानः पृवं तु मेवम् इति भावः, किन्तु यशःक्षयात् डतोः क्तोणजन 
यः अणवः तदाभः तत्सदटशः त्वम अन्यम् आकारम अभिपन्नः प्राप्तः इव 
शितः इव इति उतप्र न्ना । तस्य क्षोगजनलारवाभः इति उपमासंम्रिः ॥४६ 

द्ःगासनेति । पन्च दुःशासनस्य कत्त : च्रामघः आआासषगम् भ्राकषेगं म 
एव रजः धलिः मानिन्यदेतुलात् इति भावः! तैन विकीर्णः विक्तिप्तैः अ्रत- 
एव विनाधेः दव स्ितवतां युमाकम् श्रसच्छप्रायत्वात् अनाथः इव र्तं 
इति उतप्रक्ता। अन्यथा कथम् इयं दुदशा इति भावः। किन्तु भाग्यनाधं 
दैवमातशरणीः। अन्यथा खरूपम् श्रपिलुप्यत दतिभावः। एभिः परि 

दृश्यमाने; अघ॑यमितेः इति भावः । कंशः शिरोरुरहेः कुत्सितः श्रथः वस्तु 
कट्थ अर्यौऽभिध्ेयरेवस्तप्रयोजननिठत्तिषु"दत्यमरः । “कोः कत्त 
तपुरुषेऽचि'"इति कशब्दस्य कदादेशः कदर्थोक्षतौ गद्याथीक्षतौ बोयसारौ 
भ्नौखवक्ते यस्य सः तथोक्तः । इव्य' प्रूवेविलच्षणः त' स एव धनञ्जयः असि 
कचित् १ “कच्ित्कामप्रवेदने" इत्यमरः । स एव चेत् त्व नवमस्मान् 
उपेक्षसे इति भावः ॥ ४७ ॥ 

विकाव यद्ध र्श्श्रोष्ट। योत्र ग्श्यटि (कोन काद नो गाोङोग्र नस्छिर 9 एप्त छात्र यवह्िरि 

यलमयमक्प्न ङ्मि चर्व् निव्रङिभत्र पोगामोन दडेष्ड्शटन), किष कोचिश्षब्र्टट कोगक्न कनांनप्तरः 

ग्र यगक्रणं सकार प्यन श्र कक्राट मपौग्र सनादेव अवदि, दमतमाजनत्नोनत्र, ५र् 

अमरु (कमकलोग् एत) खिव्रहड-(गोर्वी ववा रभि कि (मर् अञ्धन 



८४ किराताज्ञनोयम् । 

वहन् दयोः यद्यफलेऽथं जाते 
करोत्यसंस्कारहतामिवोक्तिम् ।४८। 
बोतीजसः सद्रिधिमावशेषा 
भवतक्ततां भूतिमपेक्तमाणाः- 

समानदुःखा इव नस्त्वदौयाः 
सरूपतां पाथं गुणा भजन्त ।। ४८ ॥ 

शन्वथः। य: सतां वायस; स: सचतियः, चस्य कर्तु थिः, तत् कामुःकम् , हौम् उतिम् 
"फन् भरेताते वदन् श्रसंस्कारहतामिव करोति ॥ वाचा--येन वाणषहेनतेन चवय ( भूयत) 

शक्यः ( भूग्रते ) तेन कामु केण ( भयते ) वहता ता त्रियते ॥ ४८ 

अन्वधः। द्धेपाश्! वौ.भैजमः सत्निधिपावशषाः भवतक्घतां भूतिम् ्रपेचमाण।ः त्वदीयाः गुशा 
ॐ -ममाननुःक्रा; इव नः मह्पतां भजन्तं | वाचा--वींतोजीभिः---शषः भपेचमारैः व्वदौद्धः गुज; 

समानदुःगवः इव सरूपता भज्यते ॥ ४९ 

अरथाप्य.पेक्तणे दोषमाह--स इति । त्ततात् तायत इति त्त्र ज्षलिय- 
कुलम् । “सुपि"इति योगविभागात् कप्रत्ययः । पएषोदर।दिलात् प्रव - 
पदस्य अन्त्यलापः । अधवा क्तदिति क्िवन्तौपपदात् कप्रत्ययः। न्त्र 
जातः स्तियः। नत्तत्ाष्वः' इति चघप्रत्यय कम्मण प्रभवति इति 

९ # = (श 

कामकम। म्मण उकञजः इति उकजप्रत्ययः। एव स्थित वाक्याघ्रः 
कथ्यत यः मतां माघनां सहत इति सहः पचाद्यच. । यः ताणस्य मद 
त्राणबहा रत्तणक्षमः स एव नतियणगन्द्वाच्यः। तथा यस्य काम् कस्य 
कश्मसु रणक्रियासु शक्तिः अ्रस्तोति शेषः। तदेव कामु कशब्दवाच्यम् । 
अ्रतरेव एत शब्दो मुख्यो न अन्यत्र इत्यथः । एवं सिते दयं दि विघाम् 
उक्ति दो इमो क्षतियकाम्ब कशब्दो इतपरथः। ्रफले पूरवक्तावयवाथशून्ये 
श्रध जात स्वाभिघेयसामान्यजातिमाते इत्यथ “जातः जातोघजन्मसुः 
इति विश्व;। वहन् वत्तयन् असंस्कारदताम् अव्य तुपत्तिदूषिताम् इव 
करोति इति उत्प्रे्ता। तस्मात् त्वम् श्रस्मद्र्षणेन उक्रदोषात् ्राान 
माचयघ्ल इत्यथ : ॥ ४८ ॥ 

४१। दनि नोदून्नव्र र्कनेश्रय, जिमि भलिषन्वहा; यावर प्व कोर्थट्कव्र न्यवनामर्या 
दामान, (मरे कोशकङर्े कोर्यक | (4 खयर) ध्य शकरव क्रलिब्र क्वा न कद्विव्रं ऋखिष् 5 
काशक ङ् गकं पहेप्रीप्क न्वदौङ वृर्गडित्नय यर्णुशेच ऋलिग्रद्ं ७ कार्.कचु 4ॐ छ1†{ड मजं 

रथ शद्विम कःव्रन,डिनिये नैस प्ररेषीःक चमूादगद्धिपनाप्प एषे करि भाप्कन। 



ठतीयः सगः ८१५ 

श्राचिप्यमायं रिपुभिः प्रमादा- 

ब्नागेरिवाल्नसटं खगेन्द्रम् । 
त्वां धूरिय योग्यतयाधिरूढा 

दौप्या दिनश्चौरिव तिग्मरश्मिम्।५०।। 
करोति यः सवजनातिरिक्तां 

0 नोः 

सम्भावनामथ वतों क्रियाभिः | 

पन्तय । प्रमादात् रिपृभिः भ्राकिप्यमाख' नागैः भालुनसट' खगेन्द्रम् इव त्वाम् द्रयं घ. तमम 

रभ्मि' दौप्तया दिनगौः इत्र योग्यतया ्रधिकटा।) वाचा--भात्निष्यमाणः भान्नसटः गेन इव त्वम् 

नया पुरा तिग्मरश्मिः दिनयिगरा मिष्टः १५. 

श्रध त्वदगुणा श्रपि नोल्नोवयेयुरिव्यादह--वोतेति । ई पाथ ! वोतौ- 
जसः निष्प,भाः सत्रिधिमात्रशेषाः सत्तामात्रावशि्टाः भवत्ज्लतां भवता 
करिषि्मायाम्, “आशंसाघां भूतव" इति भूतवत्प्रत्ययः। भूतिम् अभ्य्- 

टयम् श्रपक्तमाणा; त्वदोयाः गुणाः ममानदुःखा समदुःखभाजः इव नः 
अस्मराक' सरूपतां वोताजस्त्वाटिसाधम्य' भजन्ते इति उपमा, सा च समान- 

दुःखा इव इति उतुप्रेक्तया वोताजस्त्वादिसम्भावितया अ्रनुप्राणिता इति 

अननुसन्धयम. ॥ ४९ ॥ 

तथापि ममेव कोऽयं भारः इत्यत श्राह--ग्राक्िप्यति। प्रमादात् 
परन्नाद़ोनत्वात् न तु टोबल्यात् इति भावः। रिपुभिः ब्राक्तिप्यमागम् 
अधिक्तिप्यमाणम् अ्रतण्व प्रमादात् नागं: गजः "ग्रहभाह्िगजा नागाः 
इति वेजयन्तो! श्रालुनसटम् अआसिप्तकेशरम । “तटा जटाकेमर्याः' 
दति विश्वः। खगिन्द्रः मिहम इव सितं ताम् इयं धू: कखभारः तिम्म- 
र्मिः सूय दोक्षया दिनयोः इव योग्यतया निर्वाहकतया। ग्रधिरूढ्ा 
आरूटृवतो। कत्तरि क्तः। त्वटघोना इत्यथः ॥ ५० ॥ 

६८ ८ नर्य! शषनहामाप्ठ नैयावमिर ख्वतौग्र िच्िक छननिन्य टृकाद्वययाती टेश 
वयन खौनुनात्र खङ्कागश्रना८डप खट्गेक्त] कर्वि्र सोनारी माकन अर१ केवरिःउ!४ । 

६ ॥ त्िधरूभ यमाकवदनम साोनैनाह सच््िड करजिव्राष्ट; शञव्रौर शत्र अम्!तकत्म नि"श््क 

"खिर कविर खमोग्र (कमव्रकान विश्च कतरिघ्ल उशत प्यक्रण खदद् द्, त्रगा9 नड 

यवन् श्टेव्रा पाडङरेग्राष्ट। गिनमै प्यमन गोखि निमिडर्वीव्र ग्भोनेत्र ङ्व, ८ग्मनि वटर स।रा51३5 

वागीश 4१ चागनाध्कटे सोयग्र कद्विटडुदर । 



९६ किराता नोयम् 

स सत्स जाते पुरुषाधिकारे 
न पूर्णौ तं समुपेति सख्या । ५१॥ 
प्रियेष यं: पाथ विनोपपत्त - 
वि चिन्लमानेः क्रममेति चतः ¦ 

तव प्रयातस्य जयाय तेषां 

क्रियादघानां मघवा विघातम् ॥ ५२।। 

अन्वयः। यः सवजनातिरिक्तां सम्भावनां किग्राभिः भ्रयवतीं करोति संसत्म् पुरुषाधिकारे जाति 

( सति ) पूरणौस्व्यातंन ममुचैति।। वाच्--गय्रन सवं जनातिरिक्रा सम्भावना क्रियाभिः भर्व 
क्रियत, पूरण्या संख्यया स न ससूुतरे्रत | ५? 

अन्वयः | ई पाध! प्रियषु उपपततेविंना ४: विचिन्त्रमाः: चेतः क्रममेति जथाय प्रयातस्य तक 

तेषाम् अरघानां मघवा विधात क्रिय्रान् | वाचा-- चैता क्तम चति मघाना विघातः क्रषौष्ट | ५२ 

पूवं निन्खेपवसायस्य “स त्रिय" इत्याटिना दोष उक्तः, मम्प्रति व्यव- 
साधिनो गुणमाह--करोतोति। खः पुमान् अ्रभेषजनात् इतरजनात 
अतिरिक्तम् अधिकां मवातिगाविनोम् उत्यध्रेः। सम्भावनां योग्यतां 

क्रियाभिः चरितैः भ्र्थवतीं सफलतां करोति । तं पुमांम' संमतसु सभासु । 
''सभासभितिससदः” इत्यमरः। पुरुषाधिकारे योग्यपुरुषगगनाप्रस्तावे 
जात सति, प्रख्यते श्रनेन इति पूरणो मंख्या हित्वादिसंख्या न समुपति न 
गच्छति, श्रददितोयो भवति इत्यथ :। तस्मात् असाधारगनाभाय त्वया 
रपि महानुत्साहः ब्राख्यय इति मावः॥ ५१॥ 

अथ दाभ्या सुलभ विपक्षस्य प्रोषितस्य अन्न नस्य कत्तव्यम् उपदिग्रति- 
प्रियेषु इति । ह पाथ ! प्रियेषु भ्रस्मासु विषये उपपत्तेः कारात् विना 
एव विचिन्त्य मानः अकस्मात् एव आशङ्यमानः यः अचः चेतः क्तम खेद्म 
एति । जयाय प्रजातस्य त्व सम्बन्धिनां तषाम् अघानां व्यस्नानाम ! 
““ट्:खेनोव्यसनेष्वघम्' इत्यमरः । मघवा इन्द्रः यः भ्रस्माभिः उपास्यत 
इति भावः । विघातं निवारणं क्रियात् करोतु । आ्राग्िषि लिङ्। तस्मात् 
अस्मचचिन्तया न चेतः खेदयितव्य' जयाधिना त्वया। श्रन्धया तदसग्वात् 
ति भावः ॥ ५२ ॥ 

31 प्ण छन् मर्दाख्मिद्रिनो न्योगाञोःक कित्र धात्र मङ्न कद्रि्रा इन, मखीट्कटङंः 
शूकदगमामर याव छेनेश्िडि दरेटन, चवय उशीर विङाति मथा उारोप्क या द्व्रन) गर्बीर् 
भरे वाक खदिरो इटेव! भटक । 



ठछतोय; समैः । ९७ 

मा गाश्धिरायेकचरः प्रमादं 
वसन्नरसम्बाघधरशिषवेऽपि देशे । 

माव्छव्यरागोपहतात्मनां हि 

स्खलन्ति साधुष्वपि मानसानि ॥ ५३ ॥ 

तदाशु कुवन् वचन मह - 
मं नोरयोन् नः सफलौ कुरुष्व । 
प्रत्यागतं त्वाऽस्ि क्रताधं मेव 

स्तनोपपोड परिरब्धकामा ॥ ५४ ॥ 

अन्वयः ( त्वः ) अरसम्बाधरितै रपि रगे चिराय एकचरः वसन् प्रमादंमागाः। मान्मय्रागोप. 
हतात्मनां मानसानि सराषुषु अपि स्वनन्तिददिं॥ वाचा-एकचरण वसता प्रनादः मा गाधि, मानसे; 
खवस्यते । ५२ ॥ 

अन्वयः। तत् लः मदर्चनम् भ्रागु कुदन् नः मनोरथान् सफलीकुरुष्व । ( किख अर्धं ) क्रताय 
प्रयागतं त्वा सनीपपोड्' परिरन्ध कामा चनि! वाचा--महष'व्चन् कुवता मनीौरथा;ः सफलौक्रियन्ता 
परिरथ कामया भूयते ॥ ५४॥ 

मा गा। असम्बाध; अ्रसङ्गट;ः विजन इत्य्थः। ^सङ्कट' नात् 
सम्बाध: इत्यमरः! । शिवः निबीघः, दवौ: श्रन्यतरस्य विशेष्यत्वविवक्तायां 
विशेषणसमासः । अस्मिन् असम्बाधशिवे श्रपि देशे चिराय चिरम् एकश्चासौ 
चर्चेति एकचरः एकाको वसन् प्रमादं दौबेल्य' मा गाः । दशो गा लुङि" 
इति गादेशः। ननु निस्पृस्य मम अकिञ्चित्करः प्रमाद इति वाच्यम् 
षति शआ्राश्ड्याह-मात्सय्यति। मत्सरः एव मात्सय", देषः रागः खद: 
ताभ्याम् उपहताकनां रागहषदूषितस्भावानां मानसानि मनांसि साधुषु 
सत्जनेषु अपि विषये रबलन्ति विङ्कुवतं हि। श्रत प्रमाद्निषएघलब्धा- 
प्रमादरूपकारणेन अथप्राभ्चिरूपकस्यस्य व्यतिरेककारणसमधनात वेघम्यण 
क .य्थकारणसमथनरूपः ब्र्थान्तरन्यासः ॥ ५२ ॥ 

८२ (र् गुर्थ| कातर नां वाङिष्न्ड खिद्रन्नटन रिपरगुीट्छत्र खोन्क्त्र (जाम्ब रि द्यम 

आख ददेप्डक्क, मि उदरार्थं यप्रान् कत्रिप्न (्कत्रोज (डोमार (मरे मकल खोनङिडि वित्र निवादरन 
कृङ्गिव्न। 

०७ । यि महग मक्वगमप्र (तदल (मोदक वक्ति कोको गन कद्चिप्ड देतव 
ठा इमि नोर्कना यो्द्र दब्रिऽ नो। (कनन ब्रातस्वदपूदिर्खछांव वाङिरि८णे ठिडि माशष््नऽ 
श्रनिर ररेश्र वाटक | 

१--कि 



द किराताजु नयम् । 

उदटोरितां तामिति याज्ञसेन्या 

नवोक्लतोट्याडितविप्रकाराम् । 

आसादय वाचं स शशं दिटोपे 

कांष्ामुटोचोमिषव तिग्मरस्मिः ॥ ५५ ॥ 
अथाभिपष्यच्चिव विदिषः पुरः 

पुरोघधसारोपितदहेतिसंहतिः | 

बभार रम्योऽपि वपः स भोषणं 
गतः क्रियां मन्त इवाभिचारिकोम्।॥५६॥ 

अन्वयः मः याङ्मेन्या ऽति उदौरितां नवौक्लतीद्यादह्ितविप्रकारां तां वाचम् भ्राप्राद्य उदौधीं 

काष्टां तिम्मरग्िस्वि रग दिदीौप।॥ वाद्-तेन तिम्मरश्सिना इव दिदौपे।॥ ५५॥ 

तदिति। तत् तस्मात् कारणात्, आश शोघ्रं महर्षः कव्चन' कुवन् 
इत्यथः । न: अअरस्प्ाकं मनोरथान् सफन्ोकुर्ष्व अरिनिर्ययातनेन अस्मान् 
प्रतिष्टःप्रय इत्यथः । प्रायनायां नौर. । किञ्च क्षताथं क्षतक्षलयः प्रत्यागतम् 
एवत्रा त्राम् । “ल्वासौदितोयायाः" इति त्वारटेभः। स्तनयोः उपपौड 
इति म्तनोपपोडम् । “सष्षम्यां चोपपोडरुधकषः” दति णमुल । परिरवघु 
कामः यस्याः सा परिरन्धुकामा श्रस्मि। आ्ालिद्धितुम् ` इच्छामि इत्यधेः । 
“लुक कामम्रनमोरपि" इति मकारलोपः । प्राक् काय्यसिेः प्रमदालिङ्गनम् 
रपिनप्रोतिप्ररमिति भावः ॥ ५४॥ 

उद्टोरितामिति। मः अजनः इति इत्थं यज्ञसेनस्य श्रपन्यन स्तिया 
याज्ञसेन्या द्रौपद्या उदोरितान् उक्ताम्) नवोक्षतः पनः उद्घाटमनन तथा 
प्रत्यायितः अतपव उदग्राह्ितः मनसि निघापितश्च विप्रकारः परिभवः यया 
मातां वाचम ्रासादय च्राकण्य इत्यथः: उदौचीं का दिशम् “दिशस्तु 
कक्रुभः कडछा श्रााञ्च इरितयख ताः इत्यमरः तिग्मरश्मिः इव शशं 
दिदौपे जज्वाल चुक्रोघ दत्यथे; ॥ ५५ ॥ | 

८5 । यङुयव् छनि ग्विव कृष्न गोलन ( कर्यो रने कम्िदर) खांगोटव्र मग सट्नोक्थं 
भ्ल कंक्र। भि कृठ्कादा देवर खानिःनहे यामि छष्नोगकीुय कव्रिद्र (उामांग्र खोतिक्रन कष्ठ 
ड कव्रि। 

:0 }] संपनन्तिनौ चण्लूनप्क संडे (प मकल कभु] करिप्लिन, टैषशप्ठ सष्लूटनद्र गन ख।रिकृड 

धमर भेव्रख्व (पन् नोक र्टेग्र टिल, श्नि (महे मङ्लं ङश) यदम् क्ब्रिग्र टेदव्रहिशभरवनशौ रिव 
कट्वर कोग् (रतिग मान स्टेट लात्रि्तन। 



ठतोधः सग॑ः। ९८९ 
(र ठ + = 

अ विलङ्यवि कषयं पर : 

प्रथितज्यारवकर्छ काकम् । 
अगतावरिटष्टिगोचर 

शितनिस्विंशयुजो महषुधो ॥ ५७ ॥ 

अन्वयः श्य विद्विषः पुरः शनिपश्यतच्निव तथा पुरोघमारोपिनरहेतिसंहतिः स “्म्य॑ऽपि 

आाल्चारिक्मं क्रिग्रां गतः मन्त दव भोषर) वपुः बभार॥ वाच्--विद्दिषः श्रभिपश्चता इव 

स्थिनिन पुर।घभ।रोपितर्गिषटतिना तैन रम्येण सतापि भ्राभिचारिकौं क्रियां गतेन मन्त गव भौषरं 

वपुः वख ॥५६॥ 

अन्वय; । [ भर्जन: ] परैः भविनङ्भयविकषयं प्रथितन्यारवकश्य कामक तथा भ्ररिटट्गौच्यम् 
गतौ रितनिन्विःणयृजौ महेषौ उदहन् ॥ वाच्य--मद्ेषुघौ खदटहता भरनानेन ॥ ५७॥ 

ग्रथेति। श्रथ विद्विषः शल्न् पुरः अभिपष्यन् इव स्थितः तया पुगे- 
धमा सीम्येन ्रारोपिता समन्तः समाद्धिता ₹हेतिसंदतिः श्रायुघकलाप्रः यस्य 
मः तथोक्रः। “डेतिज्वानाङ्करायुधे" इति वंजयन्तो। साऽजनः रम्य 
सौम्यः सन् अपि) अभिचारः पर्धिंमा प्रय्रोजनं यम्याः सा आभिचारिकौ। 
तदस्य प्रयोजनम्” इतिक तां क्रियां गतः अभिचारकम्प्णि नियुक्लः 

दन्यः मन्तः इव, रम्यः प्रक्रत्या रमणोधः। भेषयत इति भोषणम् । 
नन्य्रादित्वात् रयुप्रत्ययः। वपुः बभार । प्रशान्तो मनः प्रयोगमेटात् दव 

मोऽपि अवस्थासेदात् भोषणः बभूव इत्यः ॥ ५६ ॥ 

उक्तम् श्रायुघारापगं विघ्रगवन् प्रस्थानम् अह विभिः--प्रविलङ्गव्ति। 

धर; गशत्रभिः अविनङ्खयम् अनतिक्रमगणोयं विकपणं यस्य तत्, अमोघाकषणम् 
दूत्यध्रः। किंच प्रथितः ज्यारवः गुणध्वनिः कमं उ।गमोत्तषणादिकं च यस्य 

तत् कामुकं च उदद्न् इति शन्वयः। तथा अरोक दृगोचर दृष्ट 

पथम् श्रगतौ, श्राद्वेषु अनिवत्तित्वात् अस्य इति भावः । निग्तः तिश्रतः 
श्रङ्ः लिभ्यः निस्ति'शः ग्वद्गः। उप्रत्यये खह्ाय्राः ततुपुरुषस्य उपसख्यानात् 

ममामान्तः। तन शतन तोच्छन युक्तः इति भितनिस्विण्युजा। 
सतसूद्िष” इत्यादिना कि । मङषुषो मद्धानिषङ्गौ इषवः धोयन्ते 

श्रनयोः इति विग्रहः । “कमण्यध्िकरणे च” दति क्रिपप्रल्ययः । ^तृणेपा- 

८४। सन्त्र खष्ून मशरकड् (वन मद्केगष्क (चिष्ठ ला निप्नम; शिद्वहिम (वोम) ॐ†51त 

खनुुममूह मम्यक ममार कद्र त्िप्लमन। डिति (्मोशःकथि ददेप्रा कश्छिद-किग्राशरः म ४१ 

(ग्र ङो ददूः धूद्रम करिट्निन्ि। 



१०० किरातान्ु नोयम ॥ 

यश्सेव तिगोदधत् सुह- 

महसा गोवभिदटायुधक्षतौः | 
कवच च सरलसुदहन् 

ज्वलि तज्योतिरिवान्तर दिवः ॥ ५८॥ 

अल काधिपभ्रत्यदशितं 

शिवमुर्वोधरवत्म सम्प्रधान् | 
इहदट्यानि समाविवेश स 

चणसुद्र ष्यटश्ां तपाख्ताम् ॥ ५८ ॥ 

॥ विशेषकम् ॥ 

श्रन्वयः। गोवभिदायुधक्ततीः मरा ग्रणशसेव मुहः तिरोदधन्, तधा सरतः ज्वलितज्यीतिः दिवः 
भन्तरमिव कवचं उहदन्-- (परेणान्वयः) ॥ वाचख--तिरादषतः-- कवचः उददता (भ्रच्ज नेन) ॥ ५८ ॥ 

्रन्वथः। श्रलकापिपग्न्यदर्शितं शिवम् छव्नौँधरवत्म सम्प्र्ान् स; इयम् उद्ष्पटश्णं तपोशतां 

हृदयानि समाविवेश ॥ वाच्--उन्नीधरवत्मं सम्प्रयाता तेन हटग्रानि समाविविशर् ॥ ५८ ॥ 

सद्धतूगोरनिषद्ग इपुधिडयोः । तृण्या खद्ध तु निस्तिंगचन्दरहासासिरिष्टयः” 
त्यमरः ॥ ५७॥ 

यशसेति। किंच) गोत्रभिद इन्द्रस्य ्रायुघत्ततोः वच्प्रद्धाररग्ध्र,खि 
खाण्डव दाद्सम्भवाटिति भावः। महमा स्वकान््या यशसा इव मृत्तया 
कोत्या इव सुः तिरोदधत् आच्छादयन्) सगतं रत्नसद्ितम् श्रतएव 
ज्वलि तज्योतिः दोप्रतारकम् । “ज्योतिस्ताराग्निभा ज्वाला दकपुतरार्थधरासु 

» इति वेजयन्तो । दिवः अन्तर नभोमध्यम् इव अ्रवस्थितम् “अन्तरं 
परिधानोये वाद्यं स्वौयेऽन्तरात्मनि । क्वे मध्ये प्रकागे च इति वैजयन्तो । 
कवचं च उदन् ॥ ५८ ॥ 

अलकेति। सः अरज्जनः अलकाधिपभ्त्यन यत्तेण दर्ितिम्, अत; शिवं 
निर्बाधम् उवांधरवमं हिमवन्म्ागे प्रति सम्प्रयान् प्रगच्छन्। क्षणम् उद्- 

०१} गत्ग याष रोक सङिक्म कत्रिप्ठ भौव नारे वर शारो खादरव ऽ कन 

हित्रिथयिड, 4 ध्डन काश्रूक, उष) ग्क्तव् एषटिनिषांखोरु ऊक भेफीवरिख यरोनिश्क्रषव्र असून धात्र) 
कब्िए्लन | 

८८ । ङ्ख भीष्वतिश्नकोल्ल खस्धुध्न्वर तय वङ्क यष्ोत्र कशिग्रीषट्निन, (महे यश्व 

खनि क्लि स्ष्टून वक्रटम मृद्धिग्डो कोद्र दात्र शोग्र यखोग्र खिल्व्राहिर कश्रिटलन। 
वर विरियं रङ्शष्डि धक कद6 दाद कड्िव्लन) ॐ कवृऽ देप्तौखसवरक न्डगषादद अरि छण. 

रेड लात्रिन। 



दितोयः सगः ! १९०१ 

अनुजगुरथ दिव्य दुन्दुभिर्ध्वानमाशाः 

सुरकुसुमनिपातेर्व्यीनि लच्छौतितेने । 
प्रियमिव कथयिषान्नालिलिङ्ग स्फ्रन्तों 
मुवमनिभृतवैलावोचिवाहइः पयोधिः ॥६ °| 

दूति खोभारविक्षतो किराताच्छ॑नोये 

महाकाव्ये छतोयः सगः ॥ २ ॥ 

न्वयः । थ भ्राश; द्व्य दुन्दुभिष्वानम् अनुजगुः, व्यीमि सुरकुसुमनिपातः लच्छी; वितिने। 

पनिष्टतवेलावौविवाहः प्रोषि; स्फ्रन्तीं भुव प्रिय कथविष्यन् इव यलिलिद्गः॥ वाच्य--भाशानमिः दिव्यः 
दुन्द्भिष्वानः भ्ननुजगे। सुरकुम॒मनिपराताः लक््रो वितेनु", अनि्तवलावीचिबाहना पवीखिना स्फ़रनधी 

प्रियं कथयिष्यता भालिलिङ्ग । € ०! 

बाष्पटटशां वियोगदूःखात् साखुनेतागां तपोभतां इं तवननिवासिनां तर्पख्िनां 
टयानि समाविबेग खेदयामास इत्यथः। मंपूवस्य विशतः खटाथत्वम् 
स्रवघेयम् ॥ ५९ ॥ 

अनुजगुरिति। अघ श्राश्राः दिशः । दिवि भवं दिव्यम् । “रिमादिभ्यो 
यत् ।* दुन्दुभिध्वानम् अनुजगुः अनुदध्वनुः। श्रनुगायतेलिट् । व्योम्नि सुर 
कुसुमनिपातः लक््मोः वितने। पुष्यतः च अजनिष्ट दत्यथः। किंच 
पनिथ्ताः चञ्चला वेलायां कूले या वोचयः ताः एव बाहवः यस्यसः 
सथोक्ः । “वेना कुनविक।रयोः” इति शाश्दतः , पयोधिः स्फ़रन्तोम् उल्ल- 
सन्तीं हर्षात् स्यन्दमानां च भुवं प्रियम् इष्टं भारावतारणरूपं कथयिष्यन् 
द्व कथयितुमिव इत्य्थः। “ल्टृट् गेषे च” इति चकारात् क्रियार्थायां 
क्रियायां ट् । श्रालिलिङ्ग) मवं च इटं शिवं देवकाथ्यप्रत्रत्तत्वात् 
शरस्य इति भावः। श्रत्र विशेषणमात्रसाम्यात् श्रप्रसुतस्य गम्यलात् 
समामोक्तिरन्तद्ारः । तत्र च श्रप्रसुतयोः भूमिससुद्रयोः प्रतिपन्नाभ्यां 
नायकाभ्यां भटे श्रमेदलक्षणातिशयोक्िव णात् अलिङ्गनोकतिः इति रहस्यम् । 

० । खस्नून् यक्त-थमरमि निरकेक ठिमोलम्रगष्य सथमव्र ड्टेट्क् लातरिप्नन, छाडर्ोत्र विध्परजप्श्य 
टेषख्वनवामौ -उनखोव्रा क्षटनृट्कव् एप्व्र मानय द्टेधलन। यय्डृथ ऊरोटतत्र कनग्र (शताति कब्र 

ऽनिट्लन् । 



चतुथं : सग :। 

ततः स कूजत्कलह' समेखला 

सपाकशस्वाहितपाण्डतागुणाम् । 
उपाससादोपजन' जनप्रियः 

प्रियामिबासादितयीवनां भुवम् ॥ १ ॥ 

अन्वयः । ततः जनित्र; म: कनरस्मेखलां सपाकशम्याहितपाग्ड तागुग्णम् रानादितयौतमः 

्रियाम् इव भुवम् उपननम् उपाममाद॥ वाचा~-त्रनभ्यिष तैन कणनदसमेखला सपाकशस्याहिन- 

पारड तागा प्रिया इव भामाद्ितयौवना भृः उपमे । १॥ 

एवम् श्रतिशयोक्तयनुप्रा खिता समासोक्तिः । प्रियकयन।त् खं दवत् जोवयति 
तदङ्गभावं भजतं इति उभयोरद्गद्खिभावेन सङ्कर इति विषेचनोयम् ॥ ६०! 

दति शखौमदहामहोपाध्यायकोलन।चलमल्िनाथसूरि-विरचितायां 
किराताजु नोयव्याख्यायां घर्टाप्रथममाख्यायां 

कतो; सग: ॥३॥ 

तत इति । ततः प्रस्थानानन्तर' जनप्रियः स; श्रज्ञुनः कलद्ंमाः भेखनाः 
इव दति उपमितममामः। रन्यत्र कलनद्धमाः इव मेखलाः इति विशेषग- 
ममामः। कूजन्तो कलनदंसमेगवना यस्याः ताम् । मसह पाकेन वन्तन्ते डति 
सपाकानि शस्यानि, तेः शस्ये; आहितः सम्पादितः पाण्डता एव गुणः यस्याः 
तां सुवम् अआसादितसौवनां प्राप्नमौवनां प्रियाम् इव उपजनः जनसमोपे 
अन्यत्र मखोममक्षम्। समोपाथ्ं अव्ययोभावः। उपासमाद उपगतवान् । 
उपमालङद्धारः ॥ १ ॥ 

७०। ज्िक्नमुल्श श्वि दृन्फ्ष्््दनि श्षैट्ठ नातिन) निका शृन्मवृष्िणाटकं सोकाघ्मे खनु 

(्णाख विद्धाव्रिड श्डेल 1 ध्वलानःलध्रं एकल दोषिणं नाङ्शनो शदव्रौनिर्विं दृट्मील्निड। पृवशरटक 

ध्वन छखोौत्रवठ्दवनकरणि यिद्रसीई1 विदक्छोनेन करट खंलिक्न कबिदड लौजरिनम्। 

ठडौग्र खर्र मभद्ध' 

9॥ खनण्व ऊनयिग्र जर्ठटून कुफ़नद्नद कलशरमरकरन् (परशलाविङ), गेकिनिक गख ठ गोद्धवरन्। 
शुंयिवोदक मगोक्नमभध्क कृन्नननित्रड कनहरवर (गरलामख्िडि यृवडो अमरीत्र कम छनशु4 ममोच 
8 इटेट्नन। 



चतुथः सगः! १०३ 

विनमरशालिप्रसवीषघशालिनो- 
रपतपङ्ाः ससरोरुहाम्भसः । 
ननन्द पश्यन्न् पसोम स स्यलो- 
रुपायनोभूतशरद्गुणश्ियः ॥ २ ॥ 
निरौच्यमाणा दव विस्म्रयाकुलः 

सरोभिरुन्प्रोलितपद्मलो चनः । 

ह तप्रियोदशिविलासविश्वमाः 

मनोऽस्य जह: शफरो विहत्तवः ॥ २ ॥ 

अन्वद्र;। विनसश्ालिपसवोचणासिनी;ः भघत्पद्धाः ससरोमदाश्ममः उपायनीौमूतण्ररदृगृणःशय्ः 

उपसौम खयत्तौः पश्यन् ननन्द ॥ बाच--तेन स्यनोः पश्यता ननन्द ॥ २ ॥ 
अन्वयः विद्मयाकुनेः उन्प्रौलितपरद्चतौचनः पल्मभः निराचामाणा दरव हतम्रियाहटिविन्।स- 

विभ्रमाः शफरीविठत्तयः भरस्य मनः जङ्त,;। वाचा-निरौक्यमाणानभिरिवे हतमित्राहटिक्लि।सत्रिसमामि 
भफरोौविव्रत्तिभिः मनः जक ।॥ ३॥ 

विनस््रति। स; ्रज्ुनः विनस्रणानिप्रमवीघरनिनी;ः अवनतश्ानि- 
फलस्तोमशोभिनो; अरपेतपद्काः निष्यद्म मसरारूदहाणि अ्भांसि यासु ताः 
तथोक्ताः । उपायनोभ्रताः श्रजु नं प्रति उपदहारोम्ूना; णएरदृगुणय्ियः पूर्वाक्ताः 
शरद्धमसम्पटः यासु ताः । उपसोम ग्रमसामासु, विभक्तय मव्ययोभावः, ममा- 
सान्तविघ्रः अनित्यलात् “च्रन्ख" दति समासन्तौी न मवति। करचित्त्ु 
“अप्यन्येषां कटिनवप्रषां दुग्मे ग्राममोज्ि" इत्यादौ नपमकप्रयीगदभनात् 
“नपुमकादन्यतरस्याम्” इति विकन्यात् साघु; इति ब्ाहुः। स्यनोः 
अ्लत्रिमाः सुवः) “जनपद” इर्त्यादना अक्तत्रिसाघ्ं ङोष। पश्यन् 
ननन्द जदहष ¦ अरत शर्ट्गुणेषु तादात्मवन चआ्रारोप्यमाणस्य डउपायनस्य 
प्रक्षत नन्द््नक्रियोपयोगिलात् परष्णामालङ्कारः ॥ २॥ 

निरोच्यमाणा इति । विस्मयाक्रुलेः श्राश्चवरसाविष्टः श्रतएव उन्म 
लितानि पद्यानि एव लोचनानि येषां तेः पयोभिरम्भोभिः निरच्छमाग।; 
इव स्थिता द्कतः प्रियादृष्िविलासानां तिमः शोभा याभिः ताः तथीक्ताः 

२1 जखख्छून (यिदनन--गमम्(श््र साण्ड या अदशर ङृयगकन विन्य कलम् कटत 
सटभोरिरख दटेग्ा वरिमा; उोशोघच्ठ ककम स््द्षि नाडे; छल (पयाप्न वोह जोध उ शन्न 

भद्रिःन!खिड ; पवन श्रसकाल्मत्र ®वमन्दहे निध्णेत्र यऽ ठगेश्त्रीटृडं (चित्र छिनि सानलिम 

इर्ट्मन। 



१०४ किराता नोयम् । 

तुतोष पश्यन. कलमस्य सोऽधिक 

सवारिज्ञै वारिणि रामणोयकम् । 
सुदलंमे नाह ति कोऽभिनन्दितु 
प्रकषलच्परमनुरूपसङ्गमे | ३ | 
नुनोद तस्य स्यलपद्धिनोगतं 

वितक माविष्क, तफेनसन्तति । 
अवाप्रकिञ्चल्कविभेदमुच्चका - 
विहत्तपाटोनपराहतं पयः ॥ ५॥ 

अन्वयः) स. सवारिजं वार्ण कनमम्य रामणौग्रकं पग्यन् भपिकं तृतीष। तथाहि सुदुखभे 
नरूुपमद्रमे ( सति) प्रकषनच्ौ दभिनन्दितुः कः न श्रद्ति।॥ वाच्य-तेन कलमश्य रामणोयकं 

पश्यता भ्रधिकं तृतषे। केन प्रकषःलच्लीः अभिनन्दिन्" नायते ।॥ ४॥ 

अन्वयः । श्राविष्क, तफनसन्तति चवाप्तकिन्ञन्कविभदं उच्चकः विद्र्तपादौनपराहन पयः तख 
स्थनपद्िनौगरतं वितकें नृनीद ।। वाच्य--्राविम्क, तपफेनमन्ततिनः श्रवापकिश्नरछविभ ईन ?हत्तपाठौन- 
पराद्रतन पयस्रा स्यनलपद्धिनीगतो वितर्कः नुनृद ;। ५ ॥ 

इति मनोद्धरगे ₹ईतृक्िः। “विश्रमः संशये भ्वान्तौ णोभायां च" दति 
वेजयन्तो । णफरो वित्तय: प्रोष्टोम्फुरितानि श्रस्य श्रजु नस्य मनः जद : ॥ ॥ 

तृतोषेति। मः: म्रजनः सवारिजे वारिणि कलमस्य णालिविशेषस्य 
“आनयः कलमादःाय षरिकाद्याश्च पुस्यमो” दत्यमरः मणोयस्य 
भावः रामणोयकम् । “योपघाद् गुरूपोत्तमाद् वुज” तत्र पश्यन् ्रधिकं 
तुतौष, शअ्रनुर्पमङ्कमात् इति भावः। तथाहि सुदुलमे श्रनुरूपसष्भे 
योग्यममागमे ल सति इति शेषः, प्रकषलल्मौ योग्यसमागमननिरमित्ताम् 
उत्कभंमम्पदम् श्रभिनन्दितुः स्तोतु कः न श्रहति? सवः अपि अभि- 
नन्दति एव एत्य ८: । सामान्येन विशेषसमथनरूपः अर्घान्तरन्धासः ॥ ४ ॥ 

नुनोदेति। आराविष्कता प्रकटोक्षला फनमन्ततिः द्दिर्डोरखस्बुहः यस्य 
तथोक्तम् । “हिर्डोरोऽध्िकफः फेनः” इत्यमरः । भ्रवाप्तः किष्ल्क- 

<| छनि दोन मघ्वोववकफ़प्ल नसबोकुन श्कुतिर ञ्डेटरश्लि। विद्शरप्वटम मद्तरौवद्व्रव्र (यन 
रोश्ोः्रत्र गे्रघ्नय देग्रोनिर कब्रिग्र) सो) (गशट्रशिनि। ॐ शकगोच्क वम् यनृतिनोत्र एषटिदिनामविवम २३१ 
कग्रिच्छर्नि | उीर1८ग यस्छटनब्र मन ङ्व क्रिल) 

8। व्द्नन शच्वभूर्न छटल कलमकाटनात्र व्रमनीग्ररो (नयित सदि गैत्रिडृषटे दरेव्णन। वष्टः पर्ल 

८्योशामगानम लकर्टेट्ल टेरकषनवर सङ्िनिन्मन (कन कन्रिद्र थाट्क? 



चतुथः सग: । १०५ 

क्तलोभिरेखं शिथिलत्वमायता 
शनेः शने; शान्तरयेण वारिणा | 
निरौच्य रेमे स समुद्रयोषितां 

तरङ्गितं क्ीमविपार्ड, सेकतम् ॥ € ॥ 
मनोरमं प्रापितमन्तरं भ वो- 

रलङ्तं कसररणुनाऽगना । 

अलक्ततामराघधरपल्लवथिया 

समानयन्तौमिव बन्ध जोवकम् ॥ ७ ॥ 

अन्वयः । भिरधिलन्वम् च्रायता. शने; आन; शान्तये वारिणा कताचिरेष्रः तरङ्गितं चौम्विपाख्ड, 
छमुट्रयोषितां सकत निरौल्य सःरेमे।॥ वाचा-तेन.--निरौच्यरेम॥ €॥ 

अन्वय; । पाण्डोः सूर्नन भगाना कैसरर्णना श्रलङ्त मनीरम मरवोरन्तरं प्रापितं बन्धजौवकम् 

विभेदः कैसगपगमः येन तत् तथोक्तम् । कुतः ? उच्चकंः डकः यथा तथा 
वित्तेन लुहितेन पाटोनन मत्साविशेषेण पग्दहत' ताडितम् । “नदस्दषट 
पाठोनः" इत्यमरः । प्रयः कन्त । तस्य श्रज नस्य म्यलपद्चिनोगतं तद्रो 
चरम् इत्ययं; । वितकं संशयं नुनोद चिच्छेद । पाटोनपगदत्या कि ज्ल्का- 
पायेन जलद गशनात् स्थलपद्िनोशङ्गा निठत्ता इत्यधः । अत्र नि्योत्तर- 
सन्द् छानलद्ारः ॥ ५ ॥ 

क्रतति। मः ्रजनः शिधिलत्वम् रायता गच्छता दिनं दिन क्षोय- 
माणन इव्यधः। अतएव शनः: गनः शान्तरयेण अन्या ऊमिरेखानुदयात् 
इति भावः। वारिण क्ताः ऊर्मयः पवाखव रेखाः राजयः यस्य तत् 
तघोक्तं तरङग श्रस्य सच््ाताः तरङ्कितं भङ्किमत्। “तदस्य सच््ातम्” इति 
इतच. । तत् क्षौमं दकल तहत् विपाण्ड श्रज्चम् इति उपमालङ्कारः । समुद्र- 
योषितां नदोनां सिकता भ्रस्य अम्तोति सेकतं परलिनम्। “"सिकताशक- 
राभ्यां च" इति अ्रणप्रत्यथः । “तोयोितं तत्य लिन सेकतः सिकतामयम् 
दत्यमरः। निरोच्य रेमे तुतोष ।॥ ६ ॥ 

९ (शनाढ कट्ल व्कननुक् खामिष्ठस्ति; स्क्ष्धोगनेष वद्धि्राषिलि ; (महे कल् गशरीनमर्ध्मा्र 
दिभ्नोड भतिवर्ख्न शवरोशड शटेष्र। रस्धुएनव्रे षलशश्िनोग्रड मरणम सनगटनाएन क्चश्राद्किनि 

५। यव्छ्न (यिदटलन--ख्, सकिम्यूर (त्रोम एृकृतदर नोशूनिन रप्र विघ्न करोव्रमान-- 

रखता नटेन: गटेनः गोष्व् दादा) ठम] दो करडिश्राट्ट ; (तयित खिति दष्टे रङध्नन। 



१०६ किगवाज नोयम् । 

नवातपोलोहितमाहितं मुह- 

गहानिवेशी परितः पयोधरी । 
चकासयन्तोमरविन्दङ रजः 

परिश्रमाम्भःपुलक्षेन सपता ॥ ८ ॥ 
कपोलसंद्ेषि विलोचनत्विषा 

विभूषयन्तौमवतसकोत्यलम् । 

सुतेन पाण्डोः कलमस्य गोपिका 

निरीच्य मेने शरदः क्रताधता ॥ < ॥ 
॥ विशेषकम् ॥ 

अलक्तामाघरपल्लवग्यिया समानयन्तीमिव मद्ानिव्रशमौ पथरोधरौ परितः मुह्; ध्राह्ति नवातपानारितस् 
अरबिन्टज रजः स्यता परियमाम्भःपुनेकेन चकासवन्तों कपालसद्र परि चवलनरकात्प्लन विन तन्- 

विषा विभूष्रन्तों कलमस्य गौपिकां निरस्य शरदः क्रताग्रता मन बाचा---पाग्डोः मुतः क्रता- 

ध्ता मनं | ऽ--< || ध 

ततः त्रिभिः गालिमोप्त वषयति--मनोरम{मिति। अमना सच्छे 
कसरेषु किञ्ल्कषु। “"किञ्ल्कः कंमर।ऽस्तियाम्” इत्यमरः। यः रणः 
परागः तन ब्रत्तद्तम् अतएव मनः रमयतिडति मनोरमम् । 'कम््णखण 
इत्यम । च्वोः अन्तर प्रापितं श्च मध्ये निवतं वन्ध जोवकं बन्ध कपुष्यम् ; 

बन्ध कौ बन्ध जोवकः” इत्यमरः । अलक्ततास््रस्य ना्नारागरक्तस्य अरधर- 

पलवस्य यया गोभया समानयन्तीं समोकुवतोम् इव माम्बपरोक्तां कुबेतोम् 
दरव इत्यथः; उत्प्र्षानङ्कारः॥ ॥ 

नवति । मदान् निग; स्यान यथो; तौ महानिदिभो पीवरो इत्ययः । 
पयोधरौ परितः स्तनयोः समन्तात् इत्यथः । “अभितः परितः समयानिकषा- 
ाप्रतियोगेऽपि" इति हितोया। मुदः आहितः निसिप्त' नवातपानोदहित 
बाल्लातपतास्बम् भ्रगविन्द्ज' रजः पराग सपता प्रसरता परिखमाम्भःपुनकन 

स्वेद) ञ्ेदेन पुलकेन चकासयन्तीं शोभयन्ती, चकास्तेष्यन्तात् शतरि डप. । 
अतङ्रण कुर्वतोम् । तत्र रपि विक्लतता इति भावः ॥ ८॥ 

कपोलेति पुनः कपोलसंश्च षि यदबतंसकोत्यल' कणत्यल' तद् विलो- 
१--> } (कांथ)5 (कोन नलित्र्तिक) त्रस्नो रक्ष रशत (कनव्रःवनातव्रा ममलकरूड मगनोत्रपः 

खमि दक कनूनल्क लोकरोव्रात्रवकं शत्र सकत्रगेद्ट्दत्र (नौव महि ध्युमे ममान कद्र 



चतुथः सगः । १० 

उपारताः प्रचिमराविमोचरा- 

दपारयन्तः प्रतितु' जवेन गाम् | 

तमुत्सुकाश्चक्र रवैक्षगोत्सुकं 

गवां गणाः प्रस्रतपोवरीधसः ॥ १० 

अन्वय; । परिमराविगोचगात् उपारताः जवन गां पतितुम् अ्रपारय्न्तः ५ स्र तपौवरौ घसः उतम्कं 
गवां गणाः तम ष्वचीतपुकं चक्रः॥ वाचा--उपारतेः भपार्रहिः प्रस तपौवरौघाभिः उतेमुक; 
गवां गतैः सः वच्तणातूसुक; चक्र ॥ १०॥ 

चनत्विषा विभ्रुषयन्तोम् श्राभरणस्य श्रपि च्राभरबम् इति भावः। कलमः 
गोपायति इति गोपिक्रां गालिमोपवों खलप्रत्ययः। निरोच् पार्डाः 
सुतेन अ्रजनेन शरटः कताघायः भावः क्रताथता माफन्यम् । शरदः स्वगुष- 
सम्पतस्सिडनियोगनलाभात् इति भावः। “त्वतलोगुणवचनस्य पवद्धाव) 
वक्तव्यः" । मेने म्रमानि। मन्यत; कम्ययणि लिट् ॥ ९ ॥ 

उपारता इति । पिमा च अमो र!त्िख इति विश्ोषणभमामः। अधर- 

रात्रः इत्यश्र । `^ूर्वा दिक पञ्चिमं नभः” इत्यादिवत् एकटेगिशव्दस्य एक - 
दे शशब्ट्मामानाधिकरण्यात् एकटेशगे पव्धवमान' नतु पिमः रतेः इति 
एकटेगिसमामः। तदिधायक पूवापरादिसत्र पथिमणब्दाग्रहसणात् श्रतएक 
"अदःसर्वेकदेणः” इत्यादिना न ममासान्तोऽपि त्य अपि पूर्वापरादटि- 
सूत्राक्तममासविषयत्वात् इति। प्रकाशवष्स्तु एकटेशगिसमामम् एव 
प्रखित्य समासान्तमाद ; तत् मग्यम् । गावः चरन्ति श्रत इति गोचगः 
गवां जग्घिख्धानं तनम् । पञचिमरात्रो यः: मोचरः तस्मात् उपारताः सनित्रत्ता 
जवेन गां भुवं पततु धावितुम् अपारयन्तः अशक्त वन्तः प्रस्न तप्रोव्रगाधस 
वव्छस्मरणत् सखवतृपोनाः। “ऊघस्तु क्सोवमापोनम्” इत्यमरः) 
""अधसोऽनड इति स्तोग्रहगण' कत्तव्यम् इति नियमात् न अनङाटशः, 
उत्सुकाः वत्सषु उत्कण्ठिता: गवां गणाः तम् अजनम् अवेक्षणात्कः 
दशनलालसः चक्रः । स्वगेषु पशवाम्बञ्रदिङ नत्रचणिभ्नूजल्ते। 
लन्तदट्थ्या स्यां पसि गोः” इत्यभयच अपि अ्रमरः। अत्र षख्मावाक्ति- 
रल्लद्ु]रः, “स्वभावोक्तिरलदारो यथ्ावदहदस्तुवणनम्” इति लक्षणात् ॥ १० ॥ 

ठलिग्रोट्क ; नवत्र शेष्यरोकष्ववृद्णेवर एरिति नवाख्गाप्लोश्ठि नेप्रलवान निक ररेग्राण ; यमर्थ 

(खतद्ण शूलकर्ट्व (मरे शव्राभेटक ध्म (मासम कत्िष्रा् ; रषा नयदनव (५ाकाग् (न उश्ाव कट्गन्- 

मिष्ट अदेडरम-भः णर (न् ख मन्णेतन कब्रिट्स््छ) रर (यिषा गद्यूननेन नवरस कुङार्दडाङं मटन 

क विष्लन । 



० किराताज्ञु नोयम् । 

परगोतमुल्लापरजये जयश्रिया 

नदन्तमुच्ेः चतसिनख रोधसम् | 
द्द्श पुष्टि दधतस शारदौ 

सविग्रह दपरमिवाधिपं गवाम् ॥ ११ । 
विमुच्यमानेरपि तस्य मन्यरं 
गवां हिमानौविषटदेः कदम्बकैः | 
शरन्रदौनां पुलिने कुतूहलं 

गलह कृूलेजंघनेरिवादधे ॥ १२॥ 

अन्वय्रः। उचापनज्नय जय्रशिधा परौतम् उच्च: नदन्तः चतमिन्ध रोधसं शारदीं परिः टधतं 
गवाम् अधिपं सविग॒हः द्र्पामिव स ददश वाद्ा--तेन जयया परौतः उन्चं: नदन् कहतसिन्ध रोधसा 
पुष्टि" दष्त् गवामपिपः रत्ियरद्ः दप इव दटश। ११॥ 

अन्वयः । दिमानोविशदरः गवां कदम्बकं; मन्थरं विमुच्मातेः शरव्रदरौनां पुलि7ः गल् कूलः 
जघनेरिव तस्य कृतृदनम् भ्रादधं। वाय-गवां कदम्बकः विमुचखमानानि प्रलि>ः गलददुकूलानि 
जघनागौव कुत्द्लम् भादधः ॥ १२॥ 

परोतमिति। मः अजनः उक्लापजये उक्तान्तरभद्क सति जयखिया 
परत वेष्टितम् उचः नदन्तं त्ततसिन्ध गोध रुगणसरत्तर' भारटदिभवां 
र्दी पुष्टिम् अवयवापचय दधतं मवाम् अधिपं महोक्त सविग्रह मूत्तिं 
मन्तम् । “कायो देहः ्तोवपमोः शरोर व्मं विग्रहः” इत्यमरः । दर्पम् इवं 
इति उप्प्रकत्ता। दद्गे॥ ११॥ 

विसुचयमागेरिनि। हिमानोविशषदः हिमसङ्तशभ्चः। ““हिमानो 
दिमसंदतिः' इत्यमरः । " इन्द्रवरुण” इत्यादिना ङौष । तत्सत्रियोगात् 
श्रानुमागम्रच्। गवां कटम्बकंः कन्तभिः। ^“कटम्बक' समूद खरोफले 
पुष्यविगशेषकर” इत्यमरः । मन्यर' मन्द' विसुखमानेः अपि किमुत चवि- 

३० (११ (मैवदोद्यव विष शौन श्टेट्ठ यटोदर्छन कत्ित्डठ ग्रा व्व छ-भैप्थ बौवि 

श्टेट्के नीद्रिष्ठशिलि ना; इरन तरण छाव नीोवत्र छनमश्न दृदेप्ड को श्टेट्रश्टिनि, 
खाशाद। म च रस्ट्मव्र शि ठेर्नर्षिर स्ति। वदन (तातन खस्तृनट्क तर्मघ्नोस्द्रक करिवर 
लिग्राशनि। 

>} सर्खून (पिल्लन--<क्षटौ वु वृर् ख्ख क्ट] दुश्ट्क वाश्रं शिप्रा ऊग्यै लाख 

कवर उनन् कपिप्ड कदिष्डे नने ण्ट शू र्त्र नव्दकाप्नाशिडि गत्रोत्रनूषिदोवनधूददक गूदिमोन् गध्नत्र 
-शाग्र विवा कमिर्ष्षठ। 



चतुथः सगः । १०९ 

^ गतान् पश्यूनां सहजन्प्रवन्ध तां 

गहाश्यं प्रम वनेषु विभ्रतः । 

ददश गोपानुपघेनु पाण्डवः 
क्तानुकारानिव गोभिगज वे ॥ १३ ॥ 
पररिभ्रमन्माइ जषटपदाकुलं 

स्परितोदयादशितदन्तकेसर 

मुखं च लत्कुग्डलरश्मिरञ्जिते- 

नवातपाखष्टसरोजचारूभिः ॥ १४॥ 

अन्वय; । पाणडवः पशुनां सदहजन्मवख तां गतान् गहाश्रय, प्रम वनेषु बिभतः मराज्लंव माभिः 

कतानृकारान् इव गोपान् उपघनु ददश । वाचा--पाण्डवेन .-भन्धनता गताः...विभतः---क्लतामुकारा 
दरव गीपाः दटशिरं॥ १३॥ 

अन्वयः । परिममन्प्र् ईजषट् पदाकुलैः समितीदयाद्ितदन्तक्ेसः; चलत्क्रणडलरग्रिरञ्चितेः नवा- 

सुयमानरिति भावः) शरव्रदोनां सम्बन्धिभिः। शरट्ग्रहण" प्रात्र - 
९५ € 

नि्त्तप्रथ , ततर पुलिनादशनात् इति भावः । पुलिनं: कत्त भिः गनहकूमे 
जघने; इव तस्य अरल्ननस्य कुतृहलं कौतुकम् श्रादधे श्राहितम् ॥ १२॥ 

गतानिति। पाण्डवः अ्रजुनः पशूनां गवां सद जन्म येषां ते सदह 
जग्प्रानः सोदराः ते एव बन्धवः तषां भावः तत्तातां गतान् पश्षु सोदराभि- 
मानवतः इत्यथ; । ग्टहाखयं ग्टहविषयं प्रेम वनषु बिभ्वतः वनेषु खटहाभि- 
मानिन इत्यथः} श्रजवे जत्वं विघेधत्वे, मौनि: पशभिः, क्तानुकारान 

्रनुक्ततावस्धितान् इव इति उत््रक्ता। ततः विधेयान् इत्यथ ; । गाः पाति 
दति गोपाः गोपालकाः । “श्रातोऽनुपसग कः” इति कप्रत्ययः। तान् 
उपधरेनु घेनुसमोपै, सामोप्याथं अव्ययोभावः। ददश। अत्र उतूपरे्तानु- 
प्राणिता खभावोक्किरलङ्कारः ॥ १२ ॥ 

ठ © को = १ र ठि 

श्रध चतुभिंः वल्लवोः नत्तकोसाम्येन वगंयति--परिश्चमन्निति। 

५२। गदरष्छदर ममू नौ शलिन स्डेट्ठ रुसाद्रख्य त्नम् पोत्र दीव मग्र तिश्रए्ड, 

छश (महे शूलिनमक्न (यन् टेप्ठ।निड-वमन छवनममष्ड्ये छात्र यख्टूष्नप्र वृणे टेर्नो्न 
कशिटरुशिनि। । 

>} यस्लृन् (तचिद्नन-(षसनेगनयोप्ने ङरुकशनलि (भन यखदश्ान कश्रिद्रट्, ठे मढ्न् (शनै. 
एौनिमूटह प्मोकवोङमानो जवर वटनहे वृशारिमाननोनो ; उशए्व्र ५उ्डे मद्रा (ब, उांकष्ठ (वनः 
उ। दा (नोगरद्नव्ररे सवच व्र यनूकदरं ब्रिटन । 



११० किराताज् नोयम् । 

निवड निश्वासविकसम्यिताधरा 

लता इव प्रस्फा रितेकपल्लवाः । 

व्यपोटपागरवं रपवत्तिततिका 
विकषगेः पाणिविहारहारिभिः ॥ १५ ॥ 
व्रजा जिरेष्वम्ब टनादशङ्किनोः 
शिव णडिनामुन्प्रदयत्सु योषितः | 

मुहः प्रणच्न षु मथां विवत्तने - 

नदत्सु कुम्भेषु खदज्गमन्यरम् ॥ १६ ॥ 

-लप'रुश्सरोजवारुनिः मुवः; निवद्गनिध्रासविकम्िताघरा प्रर रिपैकपह्लवा लताः ऽव, व्यपाढ- 
याश्च: पागिविद्ारदारिनिः तिक्त; अ्रपवत्तिततिक। त्रनाजिरेष भम्ब दनाद्शङ्किनौः शख- 

मूदजाः षटपदा इव इति उपमितसमासः । मरोजचारुभिः दति उप- 
मानुमारात्। परिश्मद्धिः चनङ्धिः मूदजैः षट पदेः अ्ाकुनाःनि तः दन्ताः 
कमरा: इव इति पृववत् ममासः। स्मितोदयेन अादट्िंताः ईषत् प्रका- 
गिताः। टन्तकेमराः ये््रां तैः तथोक्तेः चनत्कण्डनरग्िरच्ितः चञ््रल- 
कनककणवेष्टनप्रभानुनिप्तः श्रतएव नवातपाख्ष्टं बालातपस्पृष्टं यत् मरोजं 
तदत् चारुभिः मुग्वः उपन{स्तिताः ॥ १४॥ 

निद्वद्वति । वदन अनुरुडेन निश्वासेन विकम्पिताः अधरः यातां 
ता: तय्राक्ताः श्रतएवं प्रस्फ् रिःकपल्लवाः प्रचलितैकपल्नवा इत्यथः, “कचित् 
मह्या शब्दस्य व्रत्तिविषये वोपमाधत्वं मक्तपर्णादिवत्” इति कंयट;। नता 
इव स्थिताः टेवात् एकपन्लवम्क रणस्य शपि नाके मम्धरवात् उपमा इव 
इयं न उत्प्र्ता। [कञ्च व्यपादानि विपरोतानि पाश्वानि येषु तेः पाणि- 
विदाग्डारिभिः पाकणिविन्नेपमनानरंः। “ब्रद्नहार)ऽङविकन्नेप इत्यमरः । 
विकधणः मन्यगुणकषकेः अ्रपवत्तितत्रिकाः सश्चलितनितम्बाः यद्यपि 

.“पृष्टवं शाधरे व्रिकम्” इत्यमरः, तथापि रत्र नितम्ब. लच्यति तन्नं क्यात् 
दलति भावः॥१५॥ 

व्रजति। व्रजाजिर्षु गोष्ठप्राङ्णेषु। अ्रधिकरणे सप्तमौ। व्रजो 
गोष्टाध्ववरन्तेषु" इति विश्वः । अम्ब दनादशङ्किनोः गच्छितश्चरमवतोः इति 

०8-->१) खस्ुम (कश्प्निन,--कड्निप्न दल्तवो मष्ट कौत्पी गागुड) जोदएव्र मूवम्डरे 

गरिषएटनिर पकमकरग सहिकृटन् ममाकूतिड. अवद कामारिकाप्य द्हामत्र तननक्रशं (कमव्र जद 



चतुथेः सगः । ११९ 

स मन्यरावलितपोवरस्तनोः 

परिश्रमक्तान्तविलोचनोत्पलाः | 

निरौक्षितं नोपरराम वल्लवौ- 

रभिप्रचत्ता इव वारयोषितः ॥ १७ ॥ 

कलापकम् । 

{क्डना योषितः उन््रदय्रतृप मथा विवर्च॑रेः मुहः प्रयाप्रषु कुर्षु रृदङ्गमन्यगं नदतृस सतम् मन्यरा- 

वन्बरितपौवरम्तनौः परिथमक्तान्तविली चनोत्पनाः वह्वीः अनिप्रगरत्ताः वारयो्ित इव सः निरीचित्ः न 

उपरराम | वाचु-नेन न उप्ररमे | १४--१७॥ 

श्वान्तिमदनङ्ारः। शिखण्डिनां योषितः मय॒रोः। योषिद्ग्रहणं 
मौग्धरातिग्रयाष्म्। उन्मदयत्स॒ उन्मदा: कुवैत! “तत्करोति इति 
न्तात् श्रप्रत्ययः। मथां मन्यनदशर्डानाम् । “यगाखमन्यमन्यन- 
मन्थानो मन्यदरख्डके" इत्यमरः । विवत्तनेः परिम्बमगैः मुदः प्रणतेषु 
कम्पितेषु इति सखभावोक्तिः। कुम्भेषु कलसेषु खदषङ्गवत् मन्यग्म् इषन्रदल्म 
सखनवत्स सत्सु इति नान्य [वाद्य]साम्योक्तिः । भावलक्षणे मप्तमोयम् ॥ १६ ॥ 

मदति। मन्थरं मन्दम् आ्रावलगिता; चञ्चलाः पोवराः स्तनाः यामां 
ता; तथोक्ताः । “स्वाङ्गाज्चापस्जनाटसंयोगोपधात्"' इति ङोष् । परि ्रभेष 
क्रान्तानि गलानानि विनोचनोत्पनानि वामां ताः तथोक्ताः । वल्नवोः माणैः । 
"गोपे गोपालमोमंस्यगोघुमाभोरवकल्लवाः” इत्यमरः । श्रभिप्रतरत्ताः 
चरत्यन्तोः। "गत्यर्थाकर्मक इत्यादिना क्तरि क्रः। “मतिबुडि- 
पूजा्धभ्यश्च" इति चकाराहत्तमानाथत्वम् । वाग्योषितः वैण्यः इव। 
“वारम्तो गणिका वेश्या इत्यमरः । सः च्रज्नः निरोक्तितुम् । ईत्तते- 
स्तुमुन् । न उपरराम न विग्मति स्म। "उपाच्च" ^“विभाषाकमं- 
कात्” इति परस्मैपदम् । अत॒ चतुःश्रोकयाम् उपमाखभावोक्तयोः 
संखूष्टिः ॥ १७ ॥ 

अकानिक, <वेः एकन कु्लदश्ित ष्व देशत) वक्िठ; सर्र तांनाोङग-स्न् षट मप्वाजनम्(ङवु 

कारे गे मकल सलवोमूथ मध्नोडठ। वलयो शन क्र कद्विष्ठषनि; दे ङ्त सरटम् 
िकन्मिठ रश्टेष्टष्टिलि) शखर यशद्निःेरकगल्लव। लजोत्र दग्रे उाहोप्मव (नख शटव्रभ्नि। 
छात (य सन्मते गोविविद्कगं गककाल्य भण््न तष्ट खांकर्दन विकर्बम क््निष्डरिलि, राश्1८उ सश 

(नेत शोद्नत्र विवर्डन द्टेष्ठरशिलि ५ निर्शपग एलिघ्टरिनि। छाशौपव्र गष्टनफडकिवृर्डधन 
परशकृष्छमकन दाद्रदात्र कन्णिड रङप्र] भुरक्ंदर् अष्ु्रवनि कब्रिद्डष्लि, उ।ङ्ाट्ड (ठे थाकनीड 

-मगृगोत्र द्शमागिड ददेदादिति। नीतिमत्र नवृ्रखन किङ्िड किङिर एकन दटेप्टष्टिलि, अदः 



११२ किराताजञनोयम् । 

पपात पवां जहतो विजिद्मता 
व्रषोपमुक्तान्तिकशस्यसम्पदः | 

रथाङ्गसोमन्तितसान्द्रकदमान् 
प्रसक्तसम्पातपरुथक क्रतान् पथः ॥ १८॥ 
जन् रुपरग्राममनिन्दाकम्धभि- 
वि विक्तभावैद्गितभूषरेवताः। 
ग्रश दद्शाश्रममर्डपोपमाः 

सपुष्पहासाः स निवैशबोरुधः ॥ १८ ॥ 

अन्वयः। सः पूं विज्जिहयतां जतः दषौपभुक्तान्तिक्रशस्य सम्पदः र्थाद्गसौमन्तिसान्द्रकदमान् 
भरसक्षसम्णरतप्रथक्क्षतान् पथः पपात ।॥। वाच्य तेन जिद्मता जहतः. ..सम्यदः...कषट् मा..-प्रथकक्तताः 
पन्थानः पतिर् ।! २८ ॥। 

अन्वयः । सः उपग्रामम् भनिन्दयकम्धभिः विविक्तभावर्गितभृषरेः वताः भाप्रसमर्डपीपमाः 
खपुष्यद्ासाः निवेशवीसघः शभ ददश । वाच-तेन...निवेशवीरघ. दटशिरं । १८।। 

पपातेति । मः रजन पूवा प्राषेण्यां विजिद्यतां वक्रतां जहतः 
त्यजतः । शरद निष्यङ्त्वेन समरेखया एव सुगमत्वात् इति भावः| 
जष्ातः शदटप्रत्ययः। वषोपभुक्रान्तिकशस्यसम्पदटः वषभचवि तप्रान्तशस्य- 
समृदोन्) “सुक्तते तषमे वषः" इत्यमगः। समन्ताः इव सोमन्ताः 
चक्राङ्गपद्तयः सोमन्तवन्तः कता; सोमन्तिवाः । मलन्तात् “वत्करोति" 
दूति रखिचि क्तः, णाविष्ठवद्ावान्मतुपो लुक। रघाङ्; चक्रः सोमन्तिताः 
सान्द्रा: कदमाः घनोभूताः पड्म येषु तान् प्रसक्तसम्पातन सन्ततसञ्चारेण 
एुथकक्षतान् पथः मागान् पपात जगाम इति स्वभावाक्िः ॥ १८ ॥ 

जनेरिति। स अ्रजनः उपग्रामं ग्रामेषु, विभक्तयथ' अव्ययोभावः 
अनिन्यकम्मभिः। अ्रनिपिद्त्रत्तिभिः वत्ति एकत क्ष्यादिः, अन्यत शिलो- 
ल्च्छादिः। विविक्तानि एकाग्राणि, भावः अभिप्रायः, इङ्ितं चेष्टा, भूषणम् 

खमञ्घ्वर सोर्ए्मव्र नम्रत्नास्थतनक्न क्र शृटेषरिति। अयष्डटून 4 मेक्नं वह्नवौशिध्क नर्डनत्रड) 
दाग्रवनिडादिमेव्र क्र खदिद्रर तर्न कव्रिप्ड नाोतिघ्नन। 

>} नैणमकन नृरं वड भेत्रियाभे कत्रि्र| गव्रल्ड मतन ददेब्राह; दृदभैनं शेघ्यत्र शंच 
छात्रे नमामक्त वादेव व्कनित्रौदष्ट ; तरणणष्कत्र एनध्न शेष्व मोमदोकृरु कक्तिममक्लं चनोृर 
रेरा; दः ममा नकप ममक गवर गुपुक्कृठ ब्टेप्रोएट। रष्छैेन वध्सन भेध्य वहिप्ड नाज्रिप्मन. 



६ ५ 

चतुथः सग: । ११३ 

ततः स सम्प्र च्य शरद्गुणश्रियं 
शरट् गुणालोकनलोलचक्षषम् । 
उवाच यत्तस्तमनोदितोऽपि गां 

न होद्गितन्नोऽवसरेऽबसोदति ॥ २० ॥ 
दूयं शिवाया नियतेरिवायतिः 

क्रताथेयन्ती जगतः फलं ; क्रियाः । 
+ 0 

जयथ्रियं पाथ पृथकरोतु ते 
©. 

शरत् प्रसन्नाम्ब रनम्ब् वारिदा ॥२१॥ 

अन्वव; । ततः स धेः शरटूगुणरयिधः मन्मना शरदुगुणास्तीकनन्तोलचर्चुष्रः तम् भरनेद्ताोऽपि 

गाम् उवाद | तथाहि इर्हितन्नः अत्रसरे न भ्रवसोदति।॥ वाच--तन, यत्नेख भरदृगु णालाकन- 

सीन्नचनुः सः अनोदिनैनापि गाम ऊचै। इङ्धितन्ननन भ्रवस्द्यतै ॥२०॥ ` 

अन्तङ्कारश्च येपां तथोक्तौ; जनैः ताः अधिष्ठिता इत्ययः अतएव 
आखमेषु सुनिस्थानेषु ये मण्डपाः; तदुपमाः। “मग्डपीऽस्वौ जनाययः” 
इत्यमरः) सपुष्पडासाः पुष्पविकाशसदहिताः। “तन सह दत्याद्िना 
वहव्रोहिः। निवेगदीरुधः ख्डगुल्मिनोः। “वोरुघो वल्लिगुस्मिन्यीः इति 
वेजयन्तौ । भृगं सादरं ददट्गे। उपमालङ्ारः॥ १९. ॥ 

तत इति । ततः स पररवक्तः यत्तः शरद्गुणयियं सम्प्र च्य टभनोयां 
वणनोयां च विचा इत्यथध;। शरद्गुणालोज्नं लालचन्तुषं सटष्य- 
टम् । “लोल्चलष्ट्टष्णयोः" इत्यमरः । तम् अजनम् श्रनोदितः अपि 
श्रषषटः अपि गां वाचम् उवाच । तथाहि इद्धितन्नःमावज्ञः। “इङ्धितं हृद्गतो 
भावः" इति विश्वः। अवक्रे उर्तियोग्यं काले न अ्रवमोदति न वाचं 
यच्छति । ^नाप्र्टः कस्यचिद् व्र यात्” इति निषेधस्तु अनाकाड्खितोक्रिविषय 
दति भावः। सामान्यन विरेषस्मथनरूपः अर्यीन्तरन्यासः ॥ २०॥ 

००॥ ्ष्यून योपम जप्न यनक भृण्युयूर क्क वृक्छन्विनो नोकष्व (विद्टे नाशिनि! | 

(यिध्तन,-भकोल्मव क्न सकरर्िरु यवः छान्, रेक्तिर ७ षन् मङ्ल विवि, वद्स्न उनत्रनकदक 

फ मकनशरुरविनो सर्वि; शख्व्राः ठे यादय्ानछिर मखगनििटत्र छे {खा । 

२८॥ प्छनष्म (षे ख्टूनममव्विशमो वक्त भीव्रृक्वै यवध्नाक्न कद्यं वरम् शनेतनन 

(नोनपष्टि चघ्लूनध्क अचेष्ट र्शेवं9 कथ) वृतिष्ड नाभिन। वषड र्किर्छ नाडि करन कथटनोरिठकप्ल 

कष] न्] विद्र] शोट्क म)। 

८--कि 



११४ किराताज् नीयम् । 

उपेति शस्य' परिणामरम्यतां 
नदौ रनोदधत्यमपङ्ता महीम् । 
नवगः सम्प्रति संस्तवस्थिरं 
तिरोहितं प्रम घनागमश्रियः ॥ २२॥ 
पतन्ति नास्मिन् विशदाः पतविणो 

घतेन्द्रचापा न प्रयोद्पडक्तयः | 

न्वयः) ई पारधं) शिवायाः निरते; चाय्तिरिव जगतः क्रियाः फलैः क्षता्थयन्ती प्रसन्नास्वुः 
्नभ्ुवारिदा इय फरत् ले जवव्िय प्रथकरीतु ॥ वाच्--भरायव्या द्व कताधवन्त्रा प्रसत्रामधुः 
अनम्नुवारिदया भनया शरदा जयगोः प्रदक्रियताम् ॥ २१॥। 

खन्वथ्रः। परिणामरस्यता शस्यम् उपति, भ्रनौद्धयः नदीः उपैति, श्रपड़्ता मरम् उपैति; 
तथाहि सम्प्रति नैः गृकैः संम्नवस्यिमपि चनागमखिवः प्रम तिरोहितम् ॥ वाचा-गस्यः परिणाम- 

रम्यतया नदौ ्रमौडत्यन मरौ पदड़तया उपेयते नकाः गुणा; प्रम तिसेहितवन्दः । २२॥ 

इयमिति । ई पाध ! शिवायाः कल्याणकारिश्याः नियतेः । “देवं 
दिष्टं भागयं भाग्यः स्तो नियतिर्विधिः इत्यमरः। शभावद्ृदेवस्य 
अयतिः फलदानकालः सा एव जगतः क्रियाः कष्यादिकर्माणि फले: लाभेः । 
“न्ाभनिष्यत्तियोरोषु बोजभावे धने फलम्" इति वैजयन्तौ । क्रताथयन्तो 
सफनयन्तो प्रमन्राम्ब : निमलोटका अनम्ब. वारिदा निजंलमेघा, अनेन विशे- 
षगदयेन दयावाण्रथिव्योः ्रानुकरूल्य' सूचयति । दयं गरत् तं जयथियं ए्य- 
करोतु । रागय लोर् । २१॥ 

उपैतोति । शस्य तोद्यादिकं परिणामेन परिपाकरेन या रम्बता सा(कर्तो) 
उपति । नदो: अनौदत्य' गम्यरूपत्दम् (कत्त) उपेति । मद्धोम् अरप्रङ्ता 
निष्पद्कत्वम् ( कतरो ) उपेति । तथाहि सम्प्रति नवे: गुणेः पूवोक्तः गरद्वमं 
संस्तवेन परिचयेन स्िरंद्टम् अपि घनागमयिधः प्रा्ठडलच्छयाः सम्बन्ि 
तदिषयम् इत्यश्वः, प्रन तिरोहितं निरथकं क्तम् इत्यधेः । गुणतन्ताः प्रमाप 

न परिचयतन््ला इति भावः वास्तवालद्ारः ॥ २२॥ 

२>०॥ [ सकर क्ञ्लि] ङ नोरथ) जरेप्य कलानंकाोग्रिनौ निग्रखिव्रि फुनशोन्काट्लव छात्र एतवत) 
कनल्त्व क्ग्रारि-क्मु-निर्श्कान्नि टबुध्नोएक) निष््नट्यवा भ्रं, ठनि (समाप १ग्मै) 

गुरी क््कृन। 

२२। गरक नैव्िनकद्रपाड नकीगक्मलत्क--यनूकरछाव, बगरोट्क--नेर्ौनड याथ 

8ेट्रष्् । वखडः मश्यडि नवोन गरृदनेत्रौनि, षनाोगेमलक््ोव (येम धररकवगक्रिप शष शटए्नऽ खड 
निल ( नक ) करि] शिः । 



चतुथः सगः । ११. 

तथापि पुष्णाति नभः पियं परां 

न रम्यमाहायंमपेक्चते गुणम् ॥ २३ ॥ 
विपाण्डुभिर्म्नानतया पयोधर- 
ख ताचिरभागुणमदामभिः। 
दयं कदम्बानिलभन्तैरत्यये 
न दिग्वधूनां क्लंशता न राजते ॥२४॥ 

अन्वयः । अ्मिन् विशदाः प्रतेविषः न पर्ता धतेन््रचापाः पवोदपङडक्तयः च न पतन्ति। 
प च रि * ५ (1 (9 टि # १ 

सथ्ापि तमः परां यिय पुशाति। तथाहि रम्य (व्रस्तु ) ्राहाय गुगंन चपैते॥ वाचा-विशदे. 

पततिभिः न प्यते, एतैन्द्रचापाभिः पत्रीदरपलकिभिः न पवयते । नभसा परा गरौ; पुष्यते! रम्यक 

आहारां गुणो न खपेक्षाते ॥ २२॥ 

रन्वधः। कदस्वानिलभत्तरन्यये स्नानतया विधरार्डनिः चुयताचिराभागृण हेमदामनिः पयोध 

दिग वघुनाम् इय क्रशता न राजतन ॥ गचा--श्नया छश्तया न राज्यतेन ॥ २४॥ 

पतन्तोति। श्रस्मिन् नभसि विर्दाः पतत्िणः बलाकाः न पतन्ति न 
प्रसरन्ति, रतेन्द्रचापाः पयोटपङ्कयख न प्रतन्ति। तथापि खोकारणा- 
भावेऽपि नभः परां शिवं णोभा प्रष्णाति। तघ्राहि रम्यं सखरभावसुन्दरं 
वस्तु ब्राहार्यम् अ्रारोप्यमाणं गुणं न अपेत्तते। तत्र स्वभावस्य ठव समये. 
तरात् इति भावः । अत्र अधाीन्तरन्यासः ॥ २३॥ 

विपाण्डभिरिति। कदम्बानिलशब्द् न वष॑तु : उपलच्छयते। म एव मन्ता तस्य 

श्रत्यये विरे म््लानतया निजलतया दुबलतया च विपार्डभिः चतानि रहि- 
तानि अविराभा विदत् तस्या गुणा एव हेमदामानि सुवणसू्नाभरणानि 

येभ्यः तः पयोधरः अश्मोदेः, अन्यतर स्तनं: उपलक्तितानाम् । “स्तनाम्भोरो 
पयोधरौ” इति वेजयन्तो । दिश एव वध्वः तासाम् इयं क्षशता न राजते 
इति न, किन्तु राजत एव भत्त वियुक्तत्वात् । “ध्रा्तौत्ते मुदिते दृष्टा प्रोपिते 
मलिना कषा, इति स्मरणात् इति भावः । सामान्यतः प्रसक्तम् अ्रराजनं 
काश्च स्य एकेन नजानद्य हितौयेन निषेधति । यथाह वामनः-“सख्माव्य- 
निषेधनिवन्तने दौ प्रतिषेधो” इति । अतर रूपकालङ्कारः स्फट एव ॥ २४॥ 

२०। म्भौ याकोघ्णं वलाकाौद्यमी ठटिष्ट्ष्छ न); हेखषर् नकेग्रा व्मषत्राछिडि छेरेष्ठ्ष्् न), 
ठ्शाजि याकम शु्रमद्नौख पात्र कदिष्डषष्टे। कनः वार्) खडवव्रमा वख, उ1र1 कथन खोरा्षा 

८१३ खटणेक्र) कल्चर न्) 

28। वदशट्कगं शडित्रि विरद रिगिक्तनात गरिघ्नन ङञयाोत्र शट्व्रषैमकल गीदवड भधात्नै- 



११६ किराताजनोयम् । 

विहाय वाञ्छामुदिते मदाल्यया- 

दरक्तकण्टस्य रुते शिखरख्डिनः | 

श्रुतिः श्रयल्य न्द ह सनिःखनं 

गुणाः प्रियत्वे ऽधिक्षता न संस्तवः ॥२५॥ 

„अमो पृथ स्तम्बश्डतः पिशङ्गतां 
गता विपाकेन फलस्य शालयः | 

विकासि वप्राम्भसि गनखसुचितं 

नमन्ति निघ्रातुमिवाक्ितोत्पलम् ॥२६॥ 

अन्वय; । मदाव्ययात् भरक्तकग्टम्य शिखग्ड्निः उदिति रुते शान्ज्यं विद्धाय श्रुतिः उग्मदरख 

निःखनः शति तथाहि भ्रिग्रलं गणाः अधिक्लताः, सम्तवःन। वाब्म~-श्रुथा उन्प्रदहःसनिःसखनः 

ौयते। गुणः अक्रत न संस्लव्न | २५॥ 

अम्वम्रः। अमो प्रयुम्दम्बथेतः फलस्य विपाकेन पिशङ्गतां गताः; शालय; वप्रा्मस्चि विकाम गन- 

पचितन् श्रितोव्यलं निघ्रातुमिव नमन्ति ।॥ वाच्--षमौभिः प्रुतस्वभ्भिः---पिशद्रतां गतैः शालिभिः 

०० ,गम्यते ॥ २६ ॥ 

विद्टायेति। मदात्ययात् मटकत्तयात् श्ररक्तकर्ठस्य अगाव्यकर्ठस्य 
करट शब्द् नात तद्रतः खरः लच्यत, गिमस्वरण्डिनः मयरस्य सम्बन्धिनि उदिते 
उच स्तरे इत कूजितं वाञ्छां विहाय युति: श्रोत्रम् । “कणणशब्द्गरह् ओतं 
श्रुति; स्त अवसं खवः" इत्यमरः । उन््रदङ्धंसनिःसखनं मन्तमरालकूजितं 
खयति भजत । ननु अकःर्डं परिचितपरिषारण अपरिचित कथं प्रोत्य दय 
दत्य।ग्रद्ध श्रघन्तरं न्यस्यति-शगुणा इति। प्रोणाति इति प्रियः 
इगुपधघन्नाप्रौ किरः कः” इति कप्रत्ययः ! प्रियते प्रीतिकरते गुणाः अधि- 

क्ताः नियुक्ताः संस्तवः परिचयः न अधिक्तः न समथः, प्रेमाघाने गुणवश् 
भरयोजकं न परिचय इत्यथः ॥ २५॥ 

अमोडइति। अरम पएृधन् स्तम्बान् गुच्छान् चिश्चति षु स्तम्बभरतः । 
क वदरो ; विष्रापुशनैक्र ज (ट्मनामग्रोि रर) इह. विषटड श्टदराष्एर) यहे काकम् य मकल रििकने्र 
च ङं शकन गरे! रष्् | 

२९ । म॒हाश॑गटमे चखाबषप मनद एषोत्िर ट्ठ कृक्टन न्ह) गदिन कररद् (याज वकम 
मडमव्रोनकुःखटनव्र स्यखग्र नशट्ट्ष्ट । नखढः यैश्किगाघ्व छमममृट्शवेरे स्विकात्रः दिदि गेक्िद्कि 
नष्ट) ख्दौर मव'व्रव ऊशखव गूर्ण 4९ वट्ठे, किडु गदरल उ) नि वलि! सखयोवा। अर्थन्) 
सश्र शर्घ्नड मड अगौनश्वदटे दनमक वलिग्रा खरा। 



चतुथः सगः । ११७ 

सखगालिनोनामनुरञ्चितं त्विषा 

विभिन्नमम्भोज्ञपलाशशोभया । 

पयः स्फ रच्छालिशिखापिशङ्गितं 

दुतं धनुःखश्डमिवाडहि विदिघः ॥२७॥ 

विपाश्डसंव्यानमिवानिलोदधतं 

निरन्तोः सप्रपलाशजं रजः । 

अनाविलेन्प्रोलितवाणचन्नघः 

सपुष्हासा वनराज्ियोषितः ॥ रट ॥ 

खन्वप्रः। सफान्निननां विपा भनुरन्रितम श््राज्पनाशमोभवा तिनित्न स्फ.रन्क[लिजिवापिभ- 

त द्रुतम् शरहिविदिषः धनु"र्डमिप श्थितं पयः, विपाग्ड्, श्रनिनौ दतः सप्तपलाश रजः निरुन्धतीः 

स्तम्बो गुच्छस्तणादिनः" इत्यमरः । फल्तस्य प्रसवस्य विपाकेन परिणा- 
मेन पिश्रङ्कतां गताः एनलयः त्रोहधिविगेषाः। वप्राश्मसि कंटारटके। 
एुनपु'सकयोवप्रः केटारः नेत्रम्" दत्य्मरः। विकसति इति विकासि 

विकसितं गन्धेन सूचितं ज्ञापितम् श्रसितोत्पलं निघ्रातुम् ्राघ्रतुम् इव 
नमन्ति। "निष्यातुसिव इति पाटे द्रष्टम् दइत्यधंः। निवेणचितु' वा । 
-निवेणनं तु निष्यानं दशनालोकनेक्तणम्” इत्यमरः । अत्र फलभारात् 
नमनस्य निघ्राणफलकलत्वम् उत्प्र च्यते इति फलोत्प्र क्षा ॥ २६ ॥ 

रथ चतुभिः कलापकमाह-रणालिनोनासिति। सणालिनोनां 
पद्मलतानां तिषा हरिद्वणन अ्ननुरज्जितं तद् बणताम् पादितम् इत्यथः । 
तथा श्र्नोजपलाशग्ोभया पद्मदलकान्त्य। श्रारुणयेन इत्यथः । विभित्र 
मिथितम्। तथा स्फ रच्छालिशिखापिशङ्धितं स्फ रहः कनमाग्रेः पिङ्गलो- 
क्तम् इत्यः नानावणललात् दरुतं विगलितं पलायितम् श्रह्िविदिषः हत्रशतरो 
इन्द्रस्य “सप छत्रासुरेऽप्यहिः” इति वेजयन्तो । धनुःखण्डम् इव दितम् । 
नित्य' समासेऽनुत्तरपदस्यस्य'* इति विसजनोयस्य षत्वम् । पयः वप्रास्भः 

अपदिश्य व्याजोक्षत्य धावताम् इत्यागाभिना सम्बन्धः । अत्र धनुःखण्डस्य 
दुतस्य लोके श्रप्रसिदत्वात् उत्प्र त्ता इयम्, न उपमा ॥ २७॥ 

९० वटे नकन शृशूरुष्छद्म स्लनास्-निर्मक्रं मानि (कतात्रकघ्न विकनिर शक्र नोप्लाइगप्नव्र 
मच गदेदाोत्र लश्हे ८यन नर् इेग्र गरिग्रप्। 

२१--७० । 4 ममृध्यत्र छल बृनातिनोनवृट्छव यला सलुवर्षिठ र्टेबाट्। भंप्रणंलाटमव्र 



११८ किराताज् नोयम्। 

अदोपितं बेद॒तजातवैदसा 

सिताम्बुदच्छदतिरोषितातपरम् । 

ततान्तर' सान्तरवारिशौकरैः 
शिवं नभोवत्म सरोजवायुभिः ॥ २९ ॥ 
सितच्छदानासपदिश्च धावतां 

रुते रमीषां ग्रथिताः पतचिगाम् । 
प्रकुवते वारिद्रोधनिगेताः 
परस्परालापमिवामला दिशः ॥ ३० ॥ 

्रनाविनो कौलितनाणवचद्देषः सपुष्पहासा वनराज्िगमोषितः देद्य तजातवेदसा ्रदौपितं बिताम्बदच्छं दः 
तिरीहित।तप सान्तरवारिशौकरेः ततान्तरं सरौजवाथुभिः शिवं नभोवत्म च श्रपरदिश्य धावताम् 

अरमोषां सितच्छदानां परतचिणां सर्तेः ग्रथिताः वारिदरोधनिगीताः भमला; दिशः परस्परगान्लाप 
प्रकुर्वते इव। वाचा--....--ग्रधिताभिः वारिदरोधनिगैताभिः श्रमनलानिः दिगभिः परस्परालाप इव 
प्रक्रियते ।। २०--३० ॥ 

विपाख्डिति। विपार्ड शभम् अनिलोद्धतम् अनिलोत््तिप्तम् । सप 
सप्र पलाशानि पताणि पवस येषां त क्ताः सप्तपलागाः। कचित् संख्या- 
परब्ट्स्य ठछत्तिविषये वोष्छायल्ं॑सप्पर्णादिवत् इति उक्तम् । तषां पुष्पाणि 
सप्तपलाशरानि। “दिहोन प्रसवे सवम्" इत्यमरः । “फले लुक” इत्य णो 
लुक्। तषु जातं सप्तपलाशजं रजः परागं संव्यानम् उत्तरोयम् इव । 
“संब्यानसुत्तरोयं च इत्यमरः निरुन्तोः निवारयन्तोः प्रा्तवतोः 
दति यावत् । अनाविलानि अकलुषाणि उम्मोलितानि च बाणानि नोल- 
सेरेयकाणि चक्तषि इव यासां ताः तथोक्ताः “नोलसू्बधंगलो दासो 
बाण श्रोदनपाक्यपि" दति धन्वन्तरिः। परष्याणि द्ाघा इव तेः सदह 
वत्तन्ते इति सपुष्पहासाः। वनराजयः योषित इव वनराजियोषितः ताः 
्रपदिश्य इति अन्वयः । अत्र संव्यानम् इव इति उपमा एव ब्रन्यतर उप- 
मितक्षमासे लिङ्गम् । यथा काचित् कंनचित् कामुकेन आत्तिप्तं स्तनां शकं 
निर्न्धे तद् वत् इति भावः ॥ २८ ॥ 

अदोपितसिति। वेद्यतजातवैदसा वेद्य ताग्निना श्रदोपितम् श्रप्र 
काशितम्, विद्य॒ तुप्रकाशस्व॑टृशिविघातकलवात् तद्राहित्य' गुण इति भावः| 
(्मौखोनङ निनि अर्श) सवर ठेष्ट्न कलमांअङोतषोवा शिक्रलौकृरु श्टेग्रौट्ट। चहेक्रत्ण ठर। 
नोनाव वलिग्रा रिशैनिड डेलकोगेषप्डतर काग्रहे कत्रा कश्रिप्डदष्ट। शैण्णृश शयु वनद्रोवित्रमनोत। 



चतुथः सगेः। ११. 

॥ कलापकम् ॥ 
विहारभूमेरभिघोषमुल्स् काः 
शरोरजभ्यश्ुतयथपडक्तयः । 
असकततभूधांसि प्यः चरन्यलू- 
रुपायनानोव नयन्ति धेनवः ॥ २१ ॥ 

 अन्यवः। विहारमूमेश्भिघोषम् उत्तृका; चातयुथपडक्तयः भ्रम्; धनव: श्रनक्तः पथ; धरनि 

ऊधामि ऽरोरजेभ्यः उपायनानौव न्यत्ति ॥ वा्ा-उत्ृषकाभिः पु्तमूशपदक्रिभिः चमूभिः प्रनृनि 

पयः लर्न्ति, उधार उपाथ्नानौव नःयनन ॥ ३१ !| 

सिताम्न टानां च्छेदे; खर्ट; तिरोहिवातपम् । न दृष्टिबाधा नापि श्रातप- 
बाघ; इत भाव;। सान्तरवारिभोकरेः विरनलास्व क॑ः ततान्तरं व्याप्तमध्यं 
मरोजवाग्रुभिः शिवं रम्य नभोवत्म च श्रपदिश्य इति। स्वभावाक्तिः 
अलङ्कारः ॥ २८ ॥ 

सितति । अपदिश्य धावताम् इति पूवद्चोकवयोल्तं पय्रःप्रथतिकम् 
उदिश्य धावताम् यरमोषां सितच्छदानं पततिणां दंमानाम्। "हसामस्तु 
प्रेतगरुतथ्क्राङ्गा मानसौकसः" इत्यमरः । रुते; शब्द ; ग्रथिताः द्व्या; । 
“ग्रधिदं गुम्फित दयम् इत्यमरः । वारिटराघनिमगताः मैघ्ौपरोध- 
निमुक्ताः अतएव श्रमलाः प्रत्रा; दिशः परस्परालापं प्रकुवत इव दिष्टया 
मेघ्रापरोधनिमुक्ताः विरात् उच्छमिताः इति हंसकूूजितव्याजेन परस्परम् 
भ्रालपन्ति इव इति उत्पन्ना ॥२०॥ 

विद्दारेति। विद्ारभूमेः श्रपररात्रगोचरात् इत्यथः । श्रागच्छन््ः 
दति शेषः । भिच।षम् उत्स काः व्रजं प्रति उत्कर्छठिताः, वत्सप्रमृणा इति 
भावः। “घोष आभोरपल्ञो स्यात्" इन्यमरः। चयुता वरुटिता यानां 
कुलानां पङक्तिः सेणोबन्ध; यासां ताः तथोक्ताः । “सजातीयः कुलं यथम् 
इत्यमरः । अम्नूः पेनवः असक्तम् अप्रतिवन्नं पयः क्तषोर क्षरन्ति खवन्ति। 
वल्सस्मरणात् प्रसवन्ति इत्यथः । त्षरतंः शप्रत्ययः । ऊधांसि शरोरजभ्य 
अपल्येभ्यः उपायनानि इव श्रतितोषकारोणि इव दति उतुप्रच्ता। नयन्ति 
श्छ वोगृनून्णकरग (न्यं द्ेग्नोनिरु कमिशन (वन निनकोलिर शवलमद्धनर्भनेदोशकने द्गरोग्र व धात्रे 

उतव्रश्रत्छ। नघ्छोमोरएव्र खराङ्त्र श्रनि जलरुनानमृटङ दशु ऽटेदरष्ड् । सोकानगप्यं वदाव 
यङा यन खव नारे, ज (पवव७ छर) साडगडे। खिप्त्रश्ि श्रद् वर कमननन्ने द 

ऊ 2 7 अमिलत्) ठे] अममीश्र टेम ठेतवष्ड । ह मक्ट्गन्न छेके य गत्रोनकृल शरिरे शृरट्ड 

ठह पवर श्दनिशुक्छिटि (मप्र यमत्र निक्मनूर् (वन शस्त्र सादाग-दागात्रनडे कद्विःउद । 



१२० किराताज्ञनोयम् । 

जगत्प्रसूतिज्ञ गदेकपावनौ 
~ 23 अ 

व्रजोपकरटं तनये र्पेयुषो । 
न क 0 

द्यति समयां समितिमवामसा- 

वु्ैति मन्त रिव संहिताहतिः ॥ ३२ ॥ 
[| 0 तीं 

क्रतावधानं जितबहिं गध्वर्न 
सुरक्तगोपोजनगोतनिःसने । 

इदं जिघत्सामपहाय भूयसों 

न शस्यमभ्यति खगो कदम्बकम् ॥ ३३ ॥ 

न्वत्र; । जरन्परसूति; जगददैकपावनो तनश्रेः त्रज्ीपकण्ठम् छपेगृषो श्रमो गवां समितिः मन्तः 
मंह्नतारृतिरिव समयां दातिम् उर्वि वाच्म-----परसूया.--पावन्ा.--उदनुष्या ब्रमुयरा गवां सरिया 

म॑ह्विताङत्य व् समग्रा दातिः उपेवतं ।। ३२, 
अन्दः, जितब्िगध्वनौ सुरक्रगोपीजनगौतनिःखने क्रतावधानम् इद सगौकदम्बक मृगरमौं 

जिघां अपहाय शखः न भर््यति॥ वाचा---` -कतावधःनेन श्रनेन सगौकदम्बक्रेन-- भस्य न 

धभीध्ने । ३२॥ 

प्रापयन्ति! यथा लोकते कुतश्चित् प्रवासात् एत्य मातगः किञ्चित् खाद्यम् 
श्रानयन्ति तद्वत् इति भावः ॥ २१॥ 

जगदिति । जगत्प्रसूतिः जगत्कारणम् आज्यादिहविर्दारिण इति 
भावः। जगताम् एकपावनो सुख्यशोधनो त्रजोपकश्ठ गोढान्तिकम् । 
“दूरान्तिकाथभ्यो हितोया च'"इति हितौया । “उपकर्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्ययाः” 
इत्यमरः । तनये: वस्स; उपेयुषो सङ्गता । “डपेयिवाननाशखानन्चानञ्" 
दति क्षपुप्रत्ययान्तः निपातः। “उगितश्च दरति ङोप॒। असौ गवां 
समितिः संहतिः । मन्व: ऋगयलुषादिभिः । “सन्तो ऋटमादिग्य नोक्तः” 
इति वेजयन्तो । संहिता योजिता राइतिः दव, समग्रां द्यतिम उपैति । 
्राहुतिः श्रपि जगत्प्रसतिः जगटेकपावनो च । “ब्रम्नौ प्रास्तादतिः सम्य- 
गादित्यसुपतिष्ठत । आदित्याल्नाथते तरिष्टरन्रः ततः प्रजाः” इति 
स्मरणात् इति भावः ॥ ३२॥ 

“| कृठुकषछलि (वन् (चपत्राजित्र विषरगखान दशत्ड लकाखिमुथनभमघ्न हेर्कषटिड रङशर मऊ 

र्टेश्राद् । ठ शष्नतव् यालान (खन) मकल स्वदाल्वं श्रोत्र कः कद्िष्ड्व्ट। उदात (वन जे नकन 
सालान् यौशना८तत्र यनडा गिदव गर्व एष्ट यानए्न रद्विषर्ट। 

०२। य नागोमक्ल खशट्ड्त् कोत्र <त्ः 4क्माज नवक, छत्रं वरमशैनमङ् (भाषिक 
णनौड इदप मग्प्यव्िडि योशडिवं कय भेदर प्राडि थाडस्डेन। 



चतुथः सगे: । १२१ 

असावनास्यापरयावधोरितः 

सरोरुहिण्या शिरसा नमन्नपि । 

उपेति शुष्यन् कलमः सहाम्भसा 
मनोभुवा तप्त इवाभिपाण्डुताम् ॥ २४ ॥ 

"अमो ससुद्ध तसरोजरेशुना 

ता हतासारकगन वायुना | 

भन्वद्रः। श्रिर्सा नमन्रपि चनास्यापरया सरोमदहिग्या अवधीरितः श्रण्रसा सदह श्रुष्यन् भसौ 

कलमः मनोसुत्रा तप्त इव थभिपारडनाम् उपति।॥ वाचा--नमतापि श्व्रधौरितेन गुष्यता चमुना 

कनमेने तप्र मवे यनिपराण्डता उप्यतं ॥ ३४ :। 

छतति। जितवर्हिफध्वनो केकानमुकारिणि इत्यथः। एतेन पडज- 
स्वरप्रयं गायन्ति इति गम्यत । यथाह मातङ्गः “षड्जं मयृरो वदति” 
दति। गाः पान्ति डति गोपाः तेषां भायाः गोप्यः “शआ्रआतोऽनुपसर्गे कः” 
इति कप्रत्ययः । “वु"योगादाख्यायाम्" इति ङोप् । ता एव जनः सुरक्तः 
मधुरकारडः यः गोपोजनः वह्नवोजनः तस्य गोतनिःखन गाने क्रतावघानम् 
एकाग्रचिन्तम् इदं पुरावत्ति खगोकदम्बकरं कन्त भूयसीम् ब्रतिमहतीं 
जिघत्माम् श्रत्तम् इच्छाम् । अ्रदेः सत्रन्तात् अप्रत्ययः ^लुङसनोघेस्लट" 
इति घल्नादेशः । श्रपहाय हित्वा शस्य' न अभ्येति न उपेति। गोता- 
सक्तया क्षुधाम् अपि न गणयति इत्यथः । ३३२॥ 

श्रसाविति। शिरसा अग्रेण मून्ना नमन् प्रणमन् अपि अनाख्धा- 
परया अनादरपरया सरोर्हिणखा अवधोरितः, अ्रवज्नातः, अरष्मसा सहचर 
भ्रूतेन इति भावः| शुष्यन् श्रसौ कलमः शालिविश्रेषः मनोभुवा तप्त इव 
कामात्तं इव श्रभिपाख्डताम् उपेति! अत्र अनाश्थापरया इति प्रकत- 
सरोरुहिणोविगेषणषामर्थ्यात् अरप्रसुतनायिकाप्रतीतेः समासोक्तिः, उत्तिष्ट- 
मानायाः सरोरुहिश्याः प्रतोय मानया नाधिकया शदभेटे अपि श्रमेदलक्षणा- 
तिशयोक्तिमहिमना श्रवधोरणक्रिधासम्बन्धात् निवहन्तो मनोभुवा तप्त इव 
इति उत््र्ानिवीहिका इति अतिशयोक्तयनुप्राखितसमासोक्तमपमयोः 
अङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ २४॥ 

७० । वङ् मनू मृरीगम् मधुव्रक9 (तरतरीक््नव्र स्गुरक्णकमो गीरदष्द कोयष्टि इदग्र । 
टेश) ङ्ग्रमी उक्ष) गेव्िडाशरधूर्वक नखांडिमू८्थ याव यांडहेध्ञ्द्श ना। 

०8 ये कलम निष्वौखंभ दात्रं अनर टेन सनातनि मघ््रजिनोकर्टुक खड ददो 
मङ्शद्रशक्रणं मतिननङ ङकार छकडेट्ठ काम1ईद्द 4 कां गौोरईणद यो दटेश्रष्ट्। 



१२२ किराताज् नोयम् 

उपागमे दुश्चरिता इवापदां 

गति न निश्च तुमल' शिलोमुखाः | ३५ । 
मुखेरसी विद्ुमभङ्गलोहितं: 
शिखाः पिशङ्गो; कलमस्य बिभ्रतो । 
प्रकावलिव्य क्तरशिरौषकोमला 
धनुःगिय गोतबभिदोऽनुगच्छति || ३६ ॥ 
इति कथयति तच नातिदूरा- 

दय दे पिहितोष्यरश्सिषिम्बः | 

न्वध: समुश्वतमरोजरणुना हतासारकयन वायुना हतः: रमौ शिननसुग्वाः म्रापदःम् 

उपामम दुरिता इव गतिं नितः न भ्रलम्॥ वाचा--..- हरः धमीभिः शिलीमुखः दयितः द 

न ससम )) ३५ 

अन्वयः। द्रमभङ्गलोदितेः मुखः पिरुङ्गीः कलमस्य शिः विभेती भो व्यक्रशिरीषकोमल्ा 

गुकाव्तिः गोवेभिदः धनुःपिय्रम् अनृगच्छति। वचा-----श्व्वाः विभव्या..-कःमन्तया भरमूया 

शर कादन्त्य; घनुःख्रौ; अनुगम्यते || ३६ | 

अमो इति। समुद्धतमरोजरेणुना इति सौरभ्योक्तिः । हृतासारकणेन 
उपात्ताम्ब कणेन इति शत्योक्तिः। “धारासम्पात आसारः” इत्यमरः । 
वायुना इताः आआक्ष्टाः त्रमो शिलोसुखाः गड्मः। आपदाम् उपागमे 
राजादिभयागभ दुश्चरिता; दुष्टकमाणः चौरादयः इव । गम्यते इति गतिं 
गन्तव्यदटेशम् । “टेशोपायगमे गतिः" इति वैजयन्तो । निश्ेतु' न श्रतं न 
समर्थाः । एकत्र वायोः मावतिकल्ेन उपादानात् अ्रनिश्चयात् अन्यत 
भयान्धलात् इति भावः॥२५॥ 

मुखेरिति। विदुमभङ्गलोहितेः मुखे: पिगशरङ्घोः पिशङ्वणौः कनलमस्य 
शिखाः शल्यग्रापि विश्वतो व्यक्तशिरोषकोमला विकसितशिरोषरषषवर्णा 
सो शुकावलिः गोतभिटः इन्द्रस्य धनुषः शयम् श्रनुगच्छति अनुकरोति, 
नानावणेत्वात् इन्द्रधनुः दव भ्राभाति इति उपमालङ्कारः ॥ ३६ 1 

<८। णै मक्न ठृक्रं शप्रगेत्रोतैवोङ्यो ठंनक्नेशात्रो वायृकर्टूक याक्षे इटेव्र वाजो देशे 
ङ्श्प्ल एएदेकर) (षोदव्रमिव कद्र सोशन शष्ना (कम् निकग्र कव्रिष्ठ मभर्णुर्ेष्रटष् मा । 

७४। स निगरोददर (कोमलकृटि क वनो पिष्व्ृर्क्रवर (नारखिवर्ग रूश्रों निनक्रं कतमनिय। 
वद्रगे कवर उंन्मधर्व्र (मखत यमूकवन क््चिटङार। 



९ ९ 
चतुथः सगः। १२ 

१1 

विगलितञ्जलभारश्रक्तभासां 

निचय इवाम्ब् सुचां नगाधिराजः ॥ २७ ॥ 
तमतनुवनराज्जिश्यामितोपत्यकान्त 

नगसुपरि हिमानीगौरमासादय जिष्णः । 
व्यपगतमदरागस्यानुसस्मार लच्मौ- 

मसितमधघरवासो विभ्रतः सीरपासः ॥ ३८ ॥ 

दति श्रोभारविक्तती किगताज नौये महाकाव्ये 
शरदगनो नाम चलतुध : सर्गः ॥ ४॥ 

ता न पन 

अन्वयः । श्रय तवे इति कथयति स्मि नातिदररात् पपिह्ितोरश्मितिम्यः नगाधिगाजः [तिकि 

लितननलमारशुकभातम् च्रम्युमुचा निचय इत दट्ग।) वाचा-( धरजनः )---रस्ितरिम्व नगक. 

राजम् श्रम्बुमुचा निचयमिव ददभ्र। ९७ ॥ 

भन्वयः। जिष्णुः चतनुभिः वनराजिभिः ग्यानितीपन्यकान्तम् उपरि हिमानौगौर त नगम् थामःद 

व्यपगतमद रागस्य रसितम् शरघरवासः विभ्रतः सौरापागाः लच्छरीम् भनुमद्मार ॥ वाच्य--जिणुन। 

नद्य): भनुसस्मरं | २८।। 

दतोति। श्रथ तत्र तस्मिन् पूर्वके यन्ते इति इल्यं कथयति सति 
न अ्रतिदूरात् अ्ननतिदृरात् ईषद्दूरे इत्यथः । नजध्स्य नश्रब्द्स्य सुपसुपा 
इति समासः । पिहितोष्णरश्मिजिम्बः तिरोह्धिताकमण्डलः इति भ्रान्र- 
व्योक्तिः। नगाधिराजः हिमाद्धिः विगलितः जन्तभारः येषां त तथोक्ताः, 
अतएव शक्तभासः । इयोः अन्यतरस्य विगशेष्यत्वविवत्तया विशेषणसमासः । 
तषां विगलितजनलभारश्क्तभासां शञ्राणाम् अम्ब मुचां निचय इव मेव- 
छन्दम् इव टदट्शे दृष्टः ॥ २७ ॥ 

तमिति । जिष्णुः ब्रज नः श्रतनुभिः महतोभिः वनराजिभिः श्यामिताः 
श्यामलाः उपत्यकान्ताः अआसुन्रभरूमिप्रटेणाः यस्य तं तथोक्तम् । “उपत्य- 
काटररासन्ना भूमिरूदे मधित्यकाः इत्यमरः उपाधिभ्यां त्यकन्रासन्ना- 
रूटयोः” इति त्कन्प्रत्ययः । उपरि दिमानोभिः हिमसङ्तेः गौरं शम 
नगं हिमाद्रिम् चासाद्य व्यपगतः नित्त: मदरागः यस्य तस्य । असितं 

८१ ॥ यक्र 4टे मकल कथे वलिक खाव्र क्रिल, चस्कन खनर्सिफृष्व रर्वदिक्षीष््ोप्ी नशाोदिदक् 
हिमोलश्घ्क (परिषव्ड भाजहेलन। (रिट्नन--क्लखात्राशनैदम खकुदर्ग (प्रवक्॑टनव्र क्ोग्रे टेश यरि 

३ङे(टष्् | 



पञ्चमः सगः | 
© + © 

॥.। # © 

अथ अयायनु मेरुमहोभुतो 
रभसया नु दिगन्तदिदृक्षया । 

अभिवयौ स हिमाचलमुच्छितः 
समुदित नु बिलङ्कयितुः नभः।॥ १॥ 

अन्वथः। य्य मं मनमल्ोषतः जयाय नु रभसा द्गन्तदिटच्तया नु नभः बिन 

{रत् ना समुदितम् उच्करिनिः हिमाचलम् भनिय्रयो।॥ वाच्--तेन समुदितः उक्ितः हिमाचन्नः 

परभियय ॥ २ ॥ 

नोलम् अ्रधरवासः उत्तरोयं विभतः छतवतः, मोरं छलं पाणौ यस्य तस्य 
सोरपाणेः इन्ायुधस्य । “हलायुधः । नौलाम्बरो रौदिणेयस्तालाडने सुसनो 
हन्तो । सङ्षेणः सोरपाणिः" इत्यमरः । “सप्तमो विशेषण” इति क्ञाप्र- 
कात् व्यधिकरणपदः वदहुत्रोह्धिः। प्रहरणा्थभ्यः परे निासप्तम्यो स्तः” 
इति सप्घम्याः परनिपातः । लच्छ्ों शोभाम् अनुसस्मार स्मतवान्। अव 
सहशदटशनेन सटहटशान्तरस्य स्मरण।त् स्मरणालङ्कारः। “सदशं सट णानु- 
भवाद्यत्र स्मयते तत् स्मरणम्” इति विदयाधरः ॥ २ -॥ 

दति योमदयामद्टोपाध्यायकोलाचलमल्िनाथसूरिविरचितायां 
किराताजु नोयव्याख्यायां घर्टापथसमाख्यायां 

चतुथः सम: ॥ ४॥ 
जोकि कदि क-कनका 

श्रय हिमवदणनम् श्रारभते तत पञ्चदशभिः कुलकम् आह-- 
प्रयेति । श्रथ श्रनन्तर' सः अज नः मैरुमदीखतः इ जाद्रेः जयाय नु जयाथ 
वा। नुशब्दः श्रत वितक। “नु च्छायां वितक च इत्यमरः। रभसः 

< । पर्थ सदं वनदरोङ्िषोतव्र ननोदिव्रोप्ठत्र योमत्र इखोभैमक्न शामन (नोख] दात्र कत्रिप्रोद् ; 
द्नध्वर टिमि-खम अवदि र्खश्राश्र ङ) (पीत्रवर्व हरेपीष्छे। सथ्धून 4 (टन भैर्वङ शाश टद 
पमव19ि ४ नौलशटदयो र्लोनुरषव्र (लौ क] खद्रन् कृत्रिघ्लन 1 

एटुर्थ मर्थ ममौश्च। 



पञ्चमः सगे: । १२५ 

तपनमगणडलदौपितमेकतः 
सततनेशतमोहतमन्यतः 
हसितभिन्रतमिखचय' पुरः 

शिवमिवानुगत' गजचमणा || २ ॥ 
च्ितिनभःसुरलोकनिवासिभिः 

क्तनिक्षेतमदृष्टपरस्परेः । 

अन्वयः! एकतः तपनम॑ग्ड़लदीपितम् थन्यतः सतत शतम]दतम, ( चरतः) पुर. हन्निदभित्र- 

तमिसचयं गजचर्मरध ्रनुगतं शिवरमिव ( स्थितम् )।॥ २।। उममारभ्य पञ्चदग्रदयोकं यावत् दिमानय- 

विश्षगं सम् हितौयान्तपद वाचान्तर प्रयमाविभक्तया समाध्र्म् । 

वेगः । “रभसो वेगहर्षयोः इति वैजयन्तोविश्प्रकाी । तदत्या रभसया 
अतोवोत्कण्ठतया इति यावत्) अ्रशादित्वात् भ्रचप्रल्यः। दिगन्तानां दि्ट- 
त्तया नु द्रष्टमिच्छ्या वा मभः अरन्तरित्तं विलद्खयितुः नु श्रतिक्रमित्ः वा 
समुदितं ससुत्पतितम् दव स्थितम् इत्यथ : । कुतः ? उच्छ्रितम् उन्नतं हिमस्य 
अचलं हिमाचलम् अभिवया। अत श्रभिद्योतितानेकफलविगि्टन्रत्यगुण- 
निमिस्ोदिताटिक्रियोत्प्रे्ना, सा च व्यच्ञकाप्रथोगात् प्रतोयमाना इति 
संक्षेपः । द्तविलम्बितं दत्तम् --“द्रुतविलस्बितमाह नभौ भरौ" इति 
लक्षणात् ॥ १। 

तपेति । पुनः एकतः एकस्मिन् भागे । सावविभक्तिकः तसि: ¦ तपन- 
मर्डलेन दोपितं प्रकाशितम् , अन्यतः अन्यस्मिन् भागे सततेन अननिषिदेन 
नेओेन निशिभवेन तमसा छतम् । एकत्र अ्रह्ध। रात्रा च, श्रन्यत्र सङ्गतम् 
इत्यथः; । अतएव पुरः अग्रो हसितेन अ्रहृहासेन भिन्रतमिसखचयं निरस्त- 
तमःस्तोमं तधा गजचमेणा अनुगतं पञ्चाद् व्याप्तम् । “प्चात्सादृश्ययोरनु" 
दत्यमरः। वम् इव खितम् । तपनतजःप्रसारः रपि खरस्य करण इव 
कुत्रचित् परिसमाप्यते दति मह्ातिश्योक्रिः ॥ २॥ 

3। अन्व यय्चूम (मरं श्मिएलाोखिमृष्य शमन ङद्रिघ्नन। पै ममूव्रड हिभोण्न कि ८२कमौरवबट्क 

म्र कथिदाव्र निमि किश्व] व्वशैखिमव्या किं तरि (शिवा निग्र खथव। ठे) कि नट्ट 

यकम् कश्चिदत्र निगडे उेरभंडिरनर खदश्िडः 

२} देशव थक् रखरमु-(गोतरकव्रनिकप्वर ममूष्रौगिर, गछ यःन मञ्ड टनमाक्कोद्व ममावृर ; 

रत्र केश्ाखषति) मगूर्क उमः >निदमनकारी भरषव्रीद्कर निप्र ग्रहे ठेर खवरिड | 



१२६ किराताज् नोयम् । 

प्रययितु विभुतामभिनिमित 
प्रतिनिधिं जगतामिव शम्धूना | २॥ 
भुजगराजसितेन नभःशिता 

कनकराजिविगराजितसानुना | 

समुदित निचयेन तडित्वतौं 

लघयता शरदम्ब् दसंडतिम् ।। ४ ।। 

अन्वयः; अदृटपरस्परंः ल्ितिनभः सुरलीकनिवाधिभि; क्रतनिक्तेतम्,) (यतः) प्रश्ना विदु 

पर्रथितुम् भनि्निरमितं जगतां प्रतिनिविभिव ( स्थितम् ) । ३॥ 

शरन्यय्यः। भुजगरार्नासनेन नभःिता कनकराजिविराजितसानुना) (श्रत: ) ताडदत्वतौम् म्द 

मनति लेच्श्रता निचयन समुददितम् | ४॥। 

ल्ितौति। परस्मरे श्रन्योन्य। “कमव्यतिहारे सवनास्नौ दे भवतः” 
इति वक्तव्यत्वात् परशब्दस्य ददिभावः। “ममासवच्व बहुनम्” “यदा न 
समासवत् प्रघमकवच्नं तदा पूवपदस्य" इति वक्तव्यत्वात् प्रघमकवचनम् सुः, 
कम्कादित्ात् विमजनोयस्य मत्वम्, बदवचनच्च यन्योन्यशबव्द्वत् । यथा माच 
--“च्रन्योन्येषां पुष्कररामशन्त" इति दृष्टा; परस्रे येः त श्रदृष्टपर- 
स्पराः ते: तयोक्तः । लिता नभसि सुरलोकं च निवसन्ति इति तः तघोक्तः 
भ्ूसु वःस्वर्मीकवामिभिः उन्यथैः। कतनिक्तं क्तास्यदम् अतएव भम्भना 
विभुतां सखमामथ्य प्रघयितुम् अ्रभिनिमितं जगतां प्रतिनिधिं प्रतिक्षतिम् इव 
शितम् इति उत्प्र्ता। “प्रतिक्नतिर्चा पुःसि प्रतिमिधिक्पमोपमानं 
स्यात्" इत्यमरः । तेलोक्यश्नाच्ोपमम् अरपरिच्छेदयं च इति भावः ॥ २३॥ 

भुजगति । पुनय भुजगराजसितन शेषाह्िविवलेन नभःयिता गमन- 
स्फष्ा कनकस्य राजिभिः रेरवाभिः विराजिताः सानवः यख्य तन तथोक्तेन 
श्रतएव तडित्वतीं गग्दम्ब टदमंहतिं शरब्धेघचयं लघयता लघूक्रुवेता तत्तले न 
इत्यथः । ्रतएव उपमा चङ्ारः । निचयेन शिखरसर्शुच्चयेन ममुदितं ममु 
तरतम, निचयेनेति। यद्यपि निचयशूब्दः शिखरस्यावाचकस्तथापि 
पवेतवणनप्रकरणोक्तत्वात् पाषाणनिचयः श्ङ्गवाचौ भवितुमरहति। यथा 

<] गोदन्त गद्स्णःकव्र सृ शरेद्ा इृप्लाक, ्रखविक्रट्नाक ७ वृए्रप्लकवामोत्राो यै शिमिनष्य वोम 

कव्रिष्ड्टम ; दट्दार सोम्यो यक्दिठ कत्रिदात्र उषे म॑ (दन टेश उपम वरिनिदहिङ्ःनं 

निर्म कतिग्रौट्न | 



पञ्चमः सगे; । १८ 

मगिमयूखचयांशुकभासुराः 

सुरवधपरिमुक्तलताख्हाः । 

दधतमुद्चशिलान्तरगोपुराः 
पुर इवोदितपुष्पवना भुवः ५॥ 

अविरतोज्ञ कितवारिविपाण्डभि- 
विरहितं रचिरदातितेजसा | 
उदितपर्तमिवारतनिःखनेः 
पृ नितम्बविलम्बिभिरम्ब् द: || ॥६ 

भन्तयः। मणमय्चयांशुकभासुराः समुग्वधपरिभुक्रलतागाः उचशिसान्तरमापुरा;ः उष्टित- 

पष्यत्रगाः ( अत. }) परः इव भुवः दतम् |¦ ५॥ 

न्वयः । विरतोजभितवारििपाग्डभिः अचिरद् तितेजक्ता विरहितः घराग्रतनिःस्वनेः प्र् 

नितस्वविन्नस्विभिः भनभ्नु<ः उदितपर्चामिव ॥६॥ 

“कूटोऽस्तो शिखरं खङ्गम्" इति कूटशब्दः समूहापरपर्ययः। अतएव 
नक्षगाखयणोया । अतएवावाच्यवचनं न दोषः ॥ ४॥ 

मणोति। पनः मगिमयुखचयाः श्र"शकानि इव पटकाण्डादौनि इवते 
भासुराः सुरवध्भिः परिभुक्ताः नताः ग्या इव यासु ताः तथोक्ताः । उच्चानि 
शरिनान्तराणि शिनामध्यानि गोपुराणि पुग्दाराणि इव यासु ताः उदितानि 
ऊजितानि पुष्प(गां वनानि यासु ताः, अतएव पुरः इव नगरासि इव शिताः 
मुवः दघतम् ॥ ५॥ 

अविरतेति। पुनश्च अविरतम् श्रविच्छिन्नम् उजभितं वारि 
अ्रविरतोजभ्ितवारयः अष्ठष्टिमन्त इत्यथः । श्रतएव विपार्डव्र तेः अवि- 
रतोज्छितवारिविपाख्डभिः । अ्रतरएव दिमवतपन्नल' सम्भवति इति भावः। 
अरचिरद्यतितंजसा विरहितः विद्यत्तेजोरद्ितेः। आरतनिःखनंः प्रगान्त- 

६। दहत भगनन्यर्मो भिशवेनक्म र्फ्रगव्रोद्छत्र कोद्र खलं ववर् मोप कनक्प[प्र दवो 
विवौिञ ; सखत्रार शवर <ट्रछरिड नोतरष सतुननिषट्सव कामदे यछिखठ। तृन नलियद्नमृ्छध्य 

< शिमएल मूत्र । 

८। थै क्िमएलन ननतव्रनिषप्रवर् नन) छात्रं दाद कर्चच्स्ष्ट) ओ मकल ननर्वौयम् छत 
मनिगयृथ-धूक्कणं खरककमम्(् मुग्धेन; रृव्रकनाभेम के मकन कृटनव्र नडा मकन छगेटखौमै कदिटम् ; 
एषठ ष्ठ शिलांखव्र रिदिष (ाधूक्वर अञ्जि ररेष्डट्ट; अप्नक ममृत नन्मेतन् जे मपूतोष्र छल्न 
८५} नडे ८्। 



१२८ किराता नौयम् । 

दधतमाकरिभिः करिभिः क्षतः 

समवतारसमेर समेस्तटेः ! 
विविधकामहिता महिताम्भसः 

स्फ् टसरोजवना जवना नदः ।। ७ | 

नवविनिद्रजपाकुसुमलत्विषां 

द् तिमतां निकरण महाग्मनाम् , 

विहितसाच्यमयं खमिव कचित् 

निचितकाञ्चनमित्तिघु सानुष | ८ || 

खपणल्तिताः ) मह्िताम्ध्रसः 
१ अन्वयः। पाकरनिः कर्न; सतिः समवतारसभं; धम्म: तन्; 

वितव्रिधकामद्धिताः स्फ टसराजवनाः नद्धौ; दघतम् ॥ ~ ॥ 

गजिंते्य, नन्यथा पत्तत्वहानिः स्यात् इति भावः। पधुनितम्बविलम्बिभिः 
महाकटकसद्गिभिः। “कटकोऽस्तो नितम्बोऽदरःः' इत्यमरः । श्रम्ब टे: उदित- 
प्न" सच््नातपन्तम् इव खितम् । प्राक् छिन्नपक्षस्य अपि हिमाद्रे; घवन्तम्ब द- 
सम्बन्धात् पुनः पत्तौसानम् उत्प्र च्छते ॥ ६ ॥ 

दघतभिति। पुन श्राकरः खनिः एषाम् अस्ति यानित्वन उति 
आआकरिनिः आकरजेः। “खनिः स्वियामाकरः स्यात्” इत्यमरः) करिभि 
गजः कत्ते भिः त्ततः; व्रणः समवतारेषु तोधपु समः अविषमः अममः अमटहभं 
परनुपरमेः शत्यथः। वटः उप्रललिताः, तथा महिताग्मरसः द्याचोदकाः 
प्रतएव विविधेभ्यः कामेभ्यः अवगाहनाय पभोगेभ्यः हिताः अनुकूलाः। 
“चतुर्थो तदर्थ” इत्यादिना समासः! स्य.टानि विकसितानि सर्।जवनानि 
यासु ताः जवना; षेगठ्तोः । “जुच॑क्रम्य ̀  इत्यादिना ग्रुच् । नदौः दधतम् । 
यमकघ्रच्यनुप्रासमेदल्वात् यमकालङ्घारः। अ्रथालङ्कारस्तु श्रभ्यचयः तस्य 
अरतिदुष्करत्वात् रसपोषः अपि न आ्आद्ियते। तदुक्तम् “प्रायशो यमकं 
चित्रे रसछठदिनं खग्यत + 

-। शपो विच्रल निर्ग्-रिश्र-विलश्ि अमनशोकधो सरविव्रर् वौवि दर्म करिवर न्घ इर्प्रार. 
छेः २ {एरय नोट; (षवनेख्छन नरे : दश्वा स मकल उयूचव वष्र श्मिखि द्वन मश्टभः 

लिश (याव् शरेट्छषएिनि। 

१। दमालद कु शेमननोद्रि व्कतषडो ठ् नफ्रौ वाके करि्ट्ष््ट। अओ नकन नकष छठ 
साक्व्रभाड रप्रिगिनकर्टुक ऋ्डपिक्रट , ८कोत्र (कवु 8 ङोर्शुवृ्रोशो्र मम सवर् (कथा र] 

समम्; ट्शोव्र छन खरि च्म, शख्यः सवनीङ्नोफि देशसं गांव जकार सङ्र्न, 



पश्चमः सगेः। १२९ 

पथकदम्बकटम्बकराजितं 
ग्रथितमालतमालवनाक्रुलम् | 

लघुतुषारतुषारजलश्चा तं 

छतसदानसदटाननदन्तिनम् ॥ € । 

रहितरनलचयान्न शलिच्चया- 

नपलताभवना न दरौभुवः। 

अन्वयः । नवविनिद्रजवयाकुसुमवविषां य.तिमता महाश्सनां निकरण क्रचित् निवितकाच्चनभित्तिपु 

मानुष विहितक्लान्ामयुखसिव । ८ ॥ 

शरन्ययः। प्योकऽय' सान्वयो विरचितः॥ < ॥ 

नवेति । पुनश्च नवानि विनिद्राणि विकसितानि च यानि जपाकुमु- 
मानि तास््रपुष्पिकाकुसुमानि तषां त्विष इव विपः येषां तं तषाम् “्रोड- 
पुष्प" जपापुष्य' रूपिका तास््रपुष्पिका” इति वागभटः । दय तिमतां मङधाश्मनां 
मसोनां पद्मरागाणाम् इत्यः विशेषगमामथ्यात् । निकरेण ममुरखेन 
रतुना क्रचित् निचिता; सङ्गटिताः काञ्चनभित्तयः येषु तेषु सानुषु 
विहिताः साश्व्याः सन्ध्यायां भवाः मयट्खाः यस्मिन् तम् इव स्ितम्। 
क] स्चमभित्तिषु पद्मरागप्रभाप्रमरात् उदितसन्ध्याराग इव भाति इति 
उतृप्रक्तषा ॥ ८ ॥ 

एरध्विति। पुनश्च श्वभिः कटम्बकदम्बकः नीप्कुसुमममूदः स्तवक 
राजितम् । “कटस्बमाद्ः सिद्धाय नपे च निकुरग्नक इति उभग्रतापि 
विष्ठः। ग्रधितमानलेः बदपड करिभिः तमानलवनेः तापिच्छवनः आकुलम् 
्ाक्तोणेम् । “कानलस्कन्धस्तमानः स्यात्तापिच्छोऽपि डत्यमरः। नघु- 
नुषारम् अल्शोकरे यत् तुषारजन्तं ह्िमोटकं तत् शप्रोतति वपति तं 
लदौक्तम् ¦! ^तुपारौ हिमशगोकरा" इति णाण्वतः। “श्रन्येम्याऽपि दृश्यत" 
इति क्रिप्र्। सद्रानाः ममदा; मदाननाः गोभनाननाश्चये दन्तिनः त छता: 
येन तं तथोक्तम् । < ॥ 

८। श्न क्छ दङिनोयलो अजनि यो, ङोङोपतत्र कोष्ि नप्वात्रालिर खान ्िका- 
कृर्ट्मन काडर करमग्र; मे जकन मर्ौमर्विचूद्छ रिमित माद्ए्तमेच्च कोक्मख्ङिश्चनि क8९ किर 
गिव ङ्ड्ग्रोत्र ठशोष्ड (वन मक्घाक्ानौन मवुथमांनारे यछिडउ इरे८्ड(८४ । ग 

०। श्िमालश्न वर्न नोगेकृदभ्खवुट्क वित्रा जिष्ष उमालव्ननमृष्शे ममोक)५ . छठ 
९३८ विनम् गिन्ट् रश्प्मकक दुर्दिङ र्ेट्रुष्ट। मथलवरवो यनखमूय मठक्रणम ठशाटयं किर 
कं द८्डए् | 

>-- [कि 



१२० किराताज्नोयम् । 

विपुलिनाम्ब.रुहा न सरिदध्- 
रकुसुमान् दधतं न महोरुहः ॥ १० ॥ 
व्यथितसिन्छ मनोर शनेः शनं - 
रमरलोकवधघजघनेच नं: । 
फगग्डतामभितो विततं ततं 

द्यिलरम्यत्ततावकृलेः कुलेः ॥ १२१ ॥ 

सन्वय; |) स [षतरतययान शिन्नासमान् न, प्पनतान्वना दरीमन, न. {अतनिनास् ~र द् 

सरिटवधः न ( तया ) चरङ्ममान् मरोरूहः न दधनम् ॥ १८॥ 

अन्वयः भनोरन्ररः पनः यमरनाोकवघुजवतंः भन: व्यित,  दददरन्यनताबङर्ः 

फभान्टेता क्रः चाभितः तत तशवा दततम् ।॥ ११ ॥। 

रदितति। प्न रदितरलनचयान् रदतिः परिस्यक्र. उन्नदव्रः यः 
तान् बल्लराशशिरह्िलान् शिगनाोच्यान् गिग्यराणि नं दधतम्, चअदन्नतामवना. 
लताग्डहरद्िताः दरोभुवः गुद्ाप्रद्जान् न दधतम् , टर) तु कन्दरे वा 
सतो देवरात विते गुहा” इत्यमरः । विगतानि वलनानि श्रम्ब रुक्लच 
यासांताः सरितः वध्वः इव ताः सरिट्लधघः न दधतम् | व्रल्लं सरतां 
वध्व पम्यात् पुलिनानःमम्ब सुद्ाणा बदनजघ्न्ापस्यं गम्यत । आङुःसुमान् 

। 
^+ = 

टधतम् इत्यथः । महाविभाषया नात्र नञ्ममासः ॥ १०॥ 

व्ययितति । पुनख अनोरणनेः श्निमखनंः सरणनेरिन्यथः। घ्नः 
द ॐ ॐ „ च ~ कि निविडः अरमरनलोकवधजघ्रनेः शनेः मन्द् मन्दं व्यधितसिन्धुः त्षभितनद- ८ 

कम्, श्रयम् रपरः स्वगे इति भावः दयिताः प्रियाः रस्याः नता; सोरूधः 
वक्रुलाः केसगय येषां तेः तथोक्तः! “विशरद्ौ मदयगन्धा वकलः म 

क ि (~ ९ 1. क ९ ४ = र [4 [) 

च केसरः” इति वदक्र । फलतां मपाणणां कुलः ्रभितः ततं व्याप्रः तया 
वितत विस्तृतम् ॥ ११॥ 

>०॥ रह्िमिनग्रव्व नकल नियृव दावन कव, उदममूनश्च व्ङ्व्रमविद्रशिसि नध; टना र्दन 
लङ1१¶- विब्रिि नट्ड ; उठा मक्क्ियूभन् शुनिन 3 गे्रवर््छिड नट; खाब्र उवरकात नशकड्नन् 

कुःक्रमहौन नष्श । कल्ल ज्िमोनद्भुक नम्र निवड व्रद्व्राग्वुखधि, मकल शष््ङे लटगररमाला, मनलं 
मग्रौहे शूलिन ॐ भेष्मनन्नोत्र 4 वर नकल वृकठे कृवुक्ट्नज्डि। 

33 द्मव्रनाकौनट्णैव प्मथनाह्व्याख्कि वन छवन कात्र टिपर नमिड्थवादर यन्म भन्र 
सुखि टङे८रुष्ट ; तरमा दन्न 3 ककन पाशाप्तत्र यत्र, ये तगं सूनर उशा प्ौतिनिक नादवार 
मरहितब्राट । 



पञ्चमः सगः १२१ 

समुरचापमनेकमणिप्रभे- 
रप्रपयोविशद हिमपाण्ड भिः | 
अविचलं शिखरेसपविभतं 
ध्वनितसूचितमम्ब मुचां चयम् ॥ १२। 
विकचवारिरूह टघतं सरः 

मकलहसगगं शुचिमानसम् । 

शिवमगात्मजया च कछतेष्यया 
सकलह सरग श्रुचमानसम् | १३॥ 

थः चनेकन माप्रभ; ।मपाग्ड निः सपूुरचाप्रम् यपदनोनिशदम् सिचः व्वनितमरवितमे 

` ष्यनुता चम [सतम् । १२}, | 
न्वयः । |विकदवारिसम सक्रनत्मगर (ईनि ( निर्मलं ) मानम सरः पत स्तेयो रान्ना 

- न्तरे समम 2 समानत निवत ( दधतम् ) ॥ ५३ ॥ 

मसुग्ति ! अनका विकि मणिप्रभा वेषां तः तथोकः, हिमेन प्राण्डभि 
गखर; क्त्वा ससुरचःप सेन्द्रचापम् शअ्रपप्रवा निजन्तः अतपरवं विण नम् 
यरपववोकिददम् प्रतिचयं दवात् निश्चलं च, अतः गखवररप्णड्ा शरस्य ्रभ्ूत् 
इन्ययः। किन्तु ध्वनिततन माजन सूचितं ज्ञापितम् अम्ब सुचां चयम् 
ग्रवरिरतम् उपमिभ्बतम् । जत्र किल कविक्रन्पितमाटश्यात् शखरमेच- 
मन्दा सेघ्रनिश्चघान्तः मन्दे दासङ्ारः ॥ १२॥ 

विकचेति। पनश्र विकचवारिरद्ं नित्यविकसितारविन्दम् इत्यघः 
वर्तिमामर्थ्यात् । कनलद्ंसगणेः सह वन्तते इति सकन्तषंसगणम् । ^काटम्बः 
कलहंसः स्यात्” इत्यमरः । यदा सकलाः मवं हंसगणा यभ्मिन् तत् 
तथोक्तम् । शचि निन्यनिमलं मानसं मानसाख्यः मरः टतम् । किञ्च 
छतष्य या कुत्ित् निमित्तात् ज्पितया इत्यथः । श्रगात्मजया पावत्य। 
मकलद्हं सविवादम् । सगणं सप्रमधम् । “गणाः प्रमथमसड्ौघाः” इति 
वेजयन्तो । शुचिमानसम् ्रविद्याविनिमु ्लचित्तं गिवं च दधतम् । रतन 
मकलशेलवंनलक्तखमस्य उक्तम् । १२॥ 

:> | शिपरीसप्र वङ् (मच ष्रि कब्रिष्श्ण्ट); ॐ मकल (मद उमा कह विश्ि मनियछानखिटे 
मनत निथव्रममूष्डं (षन् टेखषगै।त्रिर वनिग्रा मप्न श्टेष्डट्छ । टेहाप्ड प्रन नाड; कोष्ठे चर) 

श ष्छ-- शग मर्क निन्नखप्व बवश्िि ; किद जस्छटनर् कोरि । 

२०। रििमातप्य मानम गष्वरावृद ष्ट; 3 न्ध्पीरव्र कलष््ध्मकुट्न् व्नाख्िड 5 निय रिर्4ल । 



१्२र् किराताल्ु नोयम् । 

ग्रहविमानगयानभितो दिव 

ज्चलयतीषधिजञेन क्रशानुना । 
मुह रनुस्मरयन्तमनुक्षप 

तिपुरदाहमुमापतिकषिविनः ॥ १४ ॥ 

विततशौकरराशिभिरुच्छिते- 
रुपलरोधविवत्तिभिरम्ब भिः | 
दधतसुन्नतसानुसमुडतां 

घ्तसितव्यजनामिव जाङ्वोम् ॥ १५ ॥ 

॥ कुलकम् ॥ 

अन्वयः | द््िविम् भ्रमितः ग्रदविमानगणान् ज्वनय्रता योष्रभितेन् क्रगानुना थनुत्तुप्रम् उमापि 

सैविनः विपुरदाहः मुहः चनुम्मरयन्तम् ॥ १४॥ 
न्थ, | निततशौकरराशिभिः उच्छितिः उपनरावविर्वापिभिः अम्बुभिः छरतसितन्यजनाम् उत्रत. 

सानुसमुतां जाटरवौम उव दधतम् | १५॥ 

ग्रहति । दिवम् अभितः दिवः अ्रभिमुखम् । “श्रभितः परितः” 
दत्यादिना हितोया। ग्रहाः चन्द्रादघः विमानानि देवथानानि च। 
“व्यामयानं विमानोऽस्वो” इत्यमरः । तषां गग्णन् ज्वनथता प्ररोपयता। 
मितां ष्वः" उति इष्वः । श्राषधघिजेन ठणविगेषजन्येन क्षश्ानुना वद्किना 
कत्वा अनुक्तपं प्रतिक्नपम् । वोप्ायाम् अव्ययोभावः। उमापतिरेविनः प्रमथा- 
दोन् । “गतिबुदधि"” इत्यादिना दिकमत्वम् । तयाणां पुराणां समाहारः 
व्रिपुरम् । “तद्धिता व्यादिना समामः। “पात्रादिभ्यः प्रतिपेधो 
वक्व्यः'' इति स्तरोलिद्धप्रतिप्रेधः । तस्य द्ाद्ं तिपुरदादहं मुदः अनुस्मर 
यन्तम् ! ननु “ज्रघोग्” इत्यादिना दाद्रम् इत्यत्र षष्टो किं न स्यात्, 
तस्याः शेषाय विधानात् ओेषत्वस्य अ्रविवक्ितत्वात्। अत्र "कविसम्मत- 
सादृश्यात् स्मृतिः" इति स्मरणालङ्ारः ॥ १४६॥ 

विततेति। विततश्ोकरराशिभिः विस्ततनोकरपुच्ेः उच्छितिः 
शेमथगन उथोग्र निखा विव्राकमान ववर ( गमयविद्नष्ये) (कान कात्र कुनिड) भीर्क्वसौत्र मरि कथन् 
कदम कलङ्शव्राद्रम सर्विषोविनि्ङूष्ड निष् उयप्र खद कटमन 

२५ ॥ शिमालघ्प्र विवि ७षमिं मादक = मेकन ऽसिलारु खश्च र््ङ्मित्र ङूर्िकृटिर यङ् 
8 विभान्प्डने छेनौगिरु करिवर ; अरुयव् हिगारत्र (दन यङग्रप्य यमवेिनिप्क जिन्व् दा] 
वाव बाप खत कव्राडे्र पिष्डष्डे । 



पश्चमः सगः । १२३ 

अनुचरे धनाधिपतेरथो 

नगविलोकनविख्ितमानसः। 

स जगदे वचनं प्रियमादरा- 

न्यखरतावसरे हि विराजते ॥ १६ ॥ 

अलमेष विलोकितः प्रजानां 

सहसा सन्ततिम॑हसां विहन्तुम् । 

घनवत्मं सहखधव कुर्वन् 
हिममीरेरचलाधिपः शिरोभिः ॥ १७ 

0, -योनकदयसक 

न्वे, । श्धा (कथ) परनाध्रिपनेरनुचरणा नरत्रनीकमःवश्ितसानयः भः सादरात् {थ वनन 

-,८ ' नचा---प्यगुचरः नयव्रिनोकमविदितसानमसः त' परयः तचन' जगाद) १२ ॥ 

सव्वथ. | दिसगौरः सिरसि; द्वगवत्म मस्या नुन्न् इव एष अचनाधिप्रः (त्ष्ोकलः ए 

' "न्न् थर्मां सन्तति" सहना विदन्तेम् श्नम् | तचा कृत्ता पतन च चनाथिपेन् विन्योकितेन 

` भशत्मते | ?८॥ 

उनातितंः। कुतः ? उटनरोतैन विवत्तिभिः अम्बुभिः हेतुभिः ध्रतसितव्यज- 
नाम् इत्र ब्होलामलचामराम् इव सिताम् इति उतप्रन्ना। उत्रतमानुषु 
समुदतां वहन्तो जाव गङ्गां दघ्रतम् ॥ १५॥ 

ञ्रनुचरेषेति। अयो अनन्तम् । “मद्गन्तानन्तरारम्भप्रस्जकात् खे वष्वधो 
श्रयः" इत्यमरः । घनाधिपतरनु चरेण यक्तेण नगविलोकनन विस्मितमानसः 

सः अजनः 1 आदरात् प्रियं वचनं जगदे गदितः । त्र.वथेस्य दुहादित्वात् 
प्रधाने कर्मणि लिट्) अष्रष्टपरिभाषण्टोषं परिहरति--सुखरतेति। 
मुखरता वाचालत्वम् अरप्रष्टपररिभाषित्वम् दति यावत्। अवसरे यखोतु- 
राकाड्नमसमये विराजत हि। आ्कद्धितम् श्रष्ृष्टोऽपि त्रयात् इति 
भावः ॥ १६॥ 

अलमिति । हिमेन मीरे: शश्व: शिरोभिः शिखरे; घनवव्म खं सहस्रधा 

२८। किमान ममूत्रड नोद्धतेन तग्रा नक्र) यवा दङेप्ठपकन, सव्र अश्रा उनेलय्तौः4 
वन देवरा रिषरुखोध्व गोकव्र यन्न क्व देडगङ्ि ञ्छ्य गक त्यन् शिश्रल एोमददीत्रियै वतिशडे यङि शष्रन । 

०८। खस्घून हिषायिगर्मध्न विग्िञठिदधि ददेश्रारि्लन। खनव वक्त नोमघ्वर छोश्क [यव्रवाक] 

वनिल । वड वा का शेख (योडाव्र चाक च्किड काप्य (नौ )ग्र। 



१२४ किराताज् नोयम् । 

इह दुरधिगमं: किञ्चिदेवागमं: 
सततमसुतर' वशेयन्त्न्तरम् । 
अमुमतिविपिनं वैद दिग व्यापिन 

पुरुषमिव पर पद्मयोनिः परम् | १८ ॥ 

रुचिर पर्नवपुष्यलताणह - 
रुपलसच्नलङेजंलगशिभिः | 
नयति सन्ततमुत्सुकतामयः 

घ्रतिमतीरुपकान्तमपि स्वियः ॥ १८ | 
अन्वग्रः। इद्ध थमुतरम् न्त्रः दुरधिगस. किलिद्व सततः वरुयन्ति, (कन्द) शाल 

।वपिन' [दिग्व्यापिनम खम् पर' पुरुषम् इव पररः पद्मयोनिः वेदे । वाच्--किचिद्धव वण्ण्ते। न 

विपिन: दिगनव्यापरौ भरखौ परः परुष इव पद्यदीनिना [अविद अद्यवा विदश्च । १८ 
न्यय;ः। रथं रुचिरपल्ववपुष्पनताग्टरः उपनसज्जल्जः जवराशिमिः उपकान्तं प्रतिमतारपि स्वि 

सन्दतमुद्य्कतां नयति} वाच्--मनेने प्रतिमन्यः स्तियः उन्म्कतां नौ धन्त || १८ १। 

कुवन् विपाटयन् इव दति उतप्र क्ता । एषः श्रचन्नाधिपः हिमवान् तिलामितः 
टष्टमात एव प्रजानाम् ्रदहसां मन्ति पापसङ्ातं मदमा विद्न्तुम् सं 

समयः “पयाप्षिवचनेष्वलमथयपु'' इति तुयुन् । यपच्छन्द् मिक्त ठत्तम्। 
'"प्रयन्त यो दत्व शेषं चोपच्छन्द{लिकं सुघ्ोभिरुकम्` दति स्मरणात् ॥ १८ 

दहेति । इह ्रस्मिन् पवतं सुतब' न भवति इति अ्रमुतरः दुस्तरम् 

इत्यथः तरतः खलप्रत्ययः। अन्तर सप्यभाग प्रुशुप तु अन्तरे तत्व 

दुरधिममः दुरारोहः अन्यतर दुग्रः दुःखेन ्रधिगन्तुम् अ्रगक्यं; प्राग 
अन्धतर पुगाणादिभिः “पुराणेऽप्यागमो वत्ते" इति सुद्र; । किचित् एव सन्तं 
वणंयन्ति। नतु कदाचित् प्रत्यक्तेणापि निःशेपं ज्ञातुम् अग्रक्यत्वात् इति 
भावः। किन्तु अ्तिविपिनम् अ्रतिगदहन दिगव्यापिनम् उभयत्रापि समम्) 
अस गिरि पर पुरुषं परमासानम् इव पर' कवनम् । “परमव्ययमिच्छन्ति 
केवल इति विष्वः। पद्मयोनिः ब्रह्मा एव वेद न अन्य इत्यथः! “विदां 
लटी वाः दति णलाटरेणः । अतर उपमायमकयोः संखष्टः। स्मादत्तम । 
''तुरगरस्यतिनो भरी गः चमा? ॥ शद ॥ 

२१ ये खनार्विशं एरात्खयं नियव्रममूहपरावा (मवनभे (वन मञ्यद)ो किषीर्न क्रिस । रेड) 
अवट्नाकिं श्खव्राभाजरे सनन्नेतर गोगथुक्षं विनाम क्वि मर्ण | 

3८ । ( ककमभ) पएत्रदिथिन् नूवोनाति माङ्ाध्य वहे नर्ददध्डव मा शष अधाड्वरग्य 
किषिश्रायहे दर्नन कन्दर शोप्कन। सदि 4रे यरित्रहन निति वाद गर्दप्क शश्ट्वनि उक्ते (कवन 
भेत्रम् %करव< चदन साए्न । 



पञ्चमः सगः। १२५ 

सुलभः सदा नयवता$यवता 

निधिगद्यकाधिपरमेः परमः 
अमुना धने; चरितिश्ठताऽतिश्रता 
समतोत्य भाति जगलो अगती ॥ २० ॥ 

दन्वयरः। नद्रवतः भरयवता सदा मुभ: निपिगद्यकाधिप्ररमंः धनः प्रमुना सिनिभिठा 

४८० ता जगती जगतो समतीत्य भाति । वाच यत्तया जगन्था जेगन्या मायते ॥ र२०॥ 

रविरपल्रमेति) रयं गिरिः) रुचिराणि पल्लवानि प्रष्पाणि च येषां 
म नघ्राभ्ूनाः नताण्छहाः येषु तेः तथ्ाक्गीः उपनसन्जनजंः शोभितकमन्तंजंन- 

पक्र; मरोः करनैः उपकान्तं कान्तममोपे धतिमतः धयंवतोरपि 

भद्नोपस्यान् अपि प्रि्रान् न गगथयन्तौः. मानिनोरित्यथः। स्तियः सन्ततम् 
तस्तः नयति तासं मानयन्यिः शियिनग्रति इत्यथ श्रघ्रत्रा उप- 

कान्त' श्रतिमतोः वुष्टिवतोरपि सुरतटक्ना अरि पुनः उत्कतं न्यात् 

दन्य; । लभयत्रापि उद््पकत्वातिजयाक्तिः। व्रत्तम् उक्तम् ॥१९८॥ 

सूनसंरिनि। लयतना मीतिमता अर्वता भाग्यवता च मदा सुनभंः 

>~ इत्यथ. । “अरग. शभावद्ो विधिः" इत्यप्रः) निधाना महा- 

द टोनाम्। “चरस्व प्रद्या सहापद्यः णद्ध मकगकच्छपो। मुकुन्दकुन्द 

(नश् स्ववदा निधमो नवः इन्यसरः । गृद्धकानां च अधिपं कुषेरं रमयन्ति 

दृति नश्नाक्तः। "कमर्ण" । परमः उत्कृष्टः धम; करणः चअ्रमुनः 

सनिखनः दविमाद्रिणा ₹ेतुना अतिखधना प्रुष भनौ जगतो म्तौ महः 
# ¢ मे ॥ € ८ १ > ¢ 

गन) म्वगपाताननाको सम्मतीत्य अतिक्रम्य भात । अमरानुपरप दूलमाः 

अत घनाोधिपतररिति पदादघ्स्य विग्र मम्पदः अत्र मन्रवन्ति दति मावः) 

तस्य यमकेन संखष्टिः, ध्रमगत्या जगदतिक्रमगडतुलाक्चा काव्यलिद्र 

प्रमितात्तरा व्रन्तम्---“प्रमितान्ञरा सजमरसंसदिता” इति ल्त णात् ॥२०॥ 

-२। ५ श्मोलद्टरौशुत्रि चपरम ड यञम मेददोद्त्र ज । 4 मकनन गत्रौ द८१4 सल ठो 

४२ ३ शुष्ुने्नवनानो नठगृरनकत वितान कस् । शिपि स्थोदिदि गध्नोक्रममूर चत्र 

11 -72न]भड1 यरिदोत) अमनोपिनघ्क8 मड छेरश्टक कररिग् इलिदछ ॥ 

२,॥ नङ्गन 8 लोगानानोतरिलाव्र मर शेनड--निदि ९ छक कित्र चन 

टठम वनत्रौमिक्ाद वहे उजडो क क्रिङिश्च शवधरं शठे शभे ७ नौजोगध्नोक खरिकम- पर्छ “दढ 

भन $ ४रिडाउ २टख'१् | 

ठ कृ्वृष्वररे यैडकद् 



१२६ किरातालु नोवम् । 

अखिलमिदममुष्य गौरीगुे- 
स्विभुवनमपि नं ति मन्ये तुलाम् । 
अधिवसति सदा यदेन' जनं - 
रविदितविभवो भवानोप्रतिः ॥ २१॥ 

वौ तजन्प्रजरस' पर शुचि 

ब्रह्मः पदमुपेतुमिच्छताम् । 
अगमाव तमोपहादितः 

सम्भवन्ति मलयौ भवक्छिद्ः ॥ २२॥ 

यान्यथ; ¡ समय रोगुत; इदम यारवन्त [ल्मभृक्नमःप न्न्य न् एल रति गन्य ! > जनं 

भरविदितविभवेः सेवानौपनिः सद्धा णनम सविवर्मति | वाचु- सननं यसिन्न निषूवेनन लन्नानं 

दृते अरवि{दितविमदन मवानौपतिनि सुतर शच्रप्लप्यने ॥ २१ ॥ 

न्त; । वौतजन्प्जरसः व्रह्मण परः मच पदम् उपरम् इन्छ्ताम् शरागमात् $3 नम ऽपद्दान् 

इव शवक; मतयः मम्मवन्ति) वचाचा--भर्वाच्छद्िः ननि मन्यन ॥ ९२।। 

अखिनलमिति। अमुष्य गोारीगुरोः हिमवतः दम् अखिलतं व्रय्ारां 
भुवनानां समाद्धारः लिमुवनम् अधि । “तदधिताध" इत्यादिना ममामः। 
पात्रादितवात् स्वात्वप्रतिषेधः । तुनां साम्यं न एतोति मन्ये! यत् यनः जने 
्रविदिर्तवभवः ब्रज्ञातमरहिमा मवानोपतिः शिवः सदा एनं गिरिम् अधि- 
वसति अस्मिन् वमति त्यथ; । “उपान्वध्वाङ् वस" इति कमलम् । अतो- 
ऽयं धम॑क्ेतम् इति मावः । प्रभाठत्तम्-“स्वरग्ररविरतिनी सरौ प्रभा" 
इति लक्षणात् ॥ २१॥ 

वोतति । वौते निच्रत्ते जन्म्रजञरमो यस्य तत् वौतजन्मजगमम् । 
जराया जरमन्यतरस्याम्” इति जगसादटेशः । मरत तदन्तविध्ररिष्टत्वात् 
परत्वेन स्याटेणवाघकत्वाञ्च । तथाहि--“राङखिङडःघाभिनात्स्य।:” इति 
स्या टृश्वाघनात् । “परत्वाज्नरसाटेशं बभाषे भाष्यञत् खयम् "सूत्र 
कारमते यत्तु ज्ञापकात् परवाधनम् । भवेत् तदपि टाङ्स्योनं पुनङ मि सन्- 
वेत् । मतदहयेऽपि तत्तल्य' ङसि यत्पवबाघनम् । परत्वाज्जरसाटेशस्तत् 
स्यात् स्यादेशवाधनात्। ज्नापरकच्चा्र टाङ्स्योर्यावादेशाविनादिति। 

२>। यामि म्न दङ्व्रि, वरे ग्रगिन शजिङ्दनऽ फ िमांनल्यर् ममन नट् । (कनन) लन नीशत 
मासाश् दिष्ठएन खमु, (मरे डदोनौनछि र्कदम्। 4वाट्ने वाम क्न । 



पञ्चमः सगः । १३७ 

दिव्यस्वौणां सचरणलाक्तारागा 
रागायाते निपतितपुष्मापोडाः । 
पोडाभाजः कुसुमचिताः साशंस 

शंसन्यस्मिन् सुरतविरेषं शय्या: ॥ २२ ॥ 
न्त्रः । जर्मन् स्चरणनेाचारागाः निधतितवुष्पापौढ; प्रौडभिजः कुपमुमविताः दिच्छस्नोगा 

त समसाव्रातै साप्रस सुरतक्दिषं गन्ति ॥ वाचः--°"नाक्तारागानिः - पष्पापीटाभिः पीटा 

गभि, कृन्सदितामिः गयस्य नि: माषंमः सूरततितषः शम्यति || २३ 

&कारद्रीवेयोम्तत्र वैयण्य' नन्त विना! पते मवोचं च रूपसिद्धि 
नवद्यतः। व्यथ्रम्तान्नरन्यागाद्गदक्ं तजन्ञापक फणौ । स्खातन्तााज्जरम।- 
सरणं जरा पवस्य तघनात्। सघ नप्रपञ्चम्तृ भाव्यकयरया; स्फः ५" 

वच्च यदत्र जग्म इति कषात् पाटान्तरकतव्पनः तत् ब्रन्नानादिजभ्भितम् 
य्व । त्रह्मणः परमात्मनः मग्वन्धि प्रम् उनुक्षएट' शुचि निष्कनद्भम् । पद्यत 
५ पद" खानः ताटात्ममलन्णम्, मुत्रिम् इव्यथः। उपेत प्राप्तम् इच्छतां 
मृमुच्तन्वाम् च्रागमात् गास्ात् इव। तमः अपनदन्ति इति तमाऽप्रदात् 
श्र[विद्यानिवन्तकात् | “ग्रं क्त गतममाः इति इडप्रत्यय्रः। इतः अस्मात् 
{गरिः, भव छिन्दन्ति इति भज{्छिटः संसारनिवत्तकाः। “मत् सदिपः 

इत्यादिना क्िप.। मतयः लच्छन्नानानि मन्धर्वन्ति उत्व्रद्यन्त। नन्त 
विशषस्यापि ज्ञानापपादकलखात् उत्याशयः। नच कवनलर्मियं भागभूभिः, 
किन्तु मुकिननेतम् अपति तात्पयाधेः। रथ्राइतात्रत्तम्। तन्नक्तषणम्-- 
रान्नराविह रघोदता लगा" इति ॥ -- ॥ 

दिव्यति! अस्मिन् गिरो। चरग्ननान्नारार,: सद वत्तन्ते याः तयाकाः, 
प्रनुकपुरुषायितःदिवन्धषु स्विग्राः पादतलस्याघःस्पर्णत् तद्रागाद्धिताः 
इत्यध; । निपतिताः व्यानतकरणे स्वोरणम् ग्रघोमुखत्व।त् भ्ष्टाः पुष्पापोडाः 
कुसुमशेखराः चासु ताः तथोक्ताः । “गिखाखापोडशेखरो" इन्यमरः । पोड़ा- 
भाजः विमदभाजः भङ्गिमत्य इत्यथ; । श््रमरप्रङ्लितादी सवतः कटौ- 
परिश्चमणसम्वादिति भावः । कुसुमः चिताः कुसुमचिताः कुमुमव्याप्ताः । 

२२] पथश खन महे, षव्र नाड, 4 (टन शेत्रम भवि वक्तर्णतं गौरेवात्र खटिलिातो कटनन्-- 

खशरमटनवर छग जरे ठाजीहत्र नित्रि शरेट्ठ मरमोत्रप्ककत्र सखख्यन याएङ ठ ३रेश्र। कटक । 

२०। रे हिमावलक शूएरक्ञोनप्णैव दश मया व्रहिप्रोष्छ, ये मकल दृशमाखर गवा) सोगेट्मत्र सनद 
गमञलन्गे्ण त्रजव्रक्षिर, नैरिडशून्न् (नयत्रमुठ उ मरक्विड श्टे९ योष्टं। ठश्रौ ्राघ्ोरणिक भश 
डक टव्ररर्विष्मैदहे भागिन कव्रिपडटषट । 



१३८ किराताज् नयम् । 

गुणसम्पदा समधिगम्य पर 

महिमानमव महिते जगताम् । 

नयशालिनि जिय इवाधिपती 
विरमन्ति न ज्वलितुमोषधयः ॥ २४ ॥ 

सन्वय; जगता मद्िते अव [दिमवति चोप्रचः नयशायिनि भविपरतौो व्रः इव गुसमम्पद्धा पग 

महिमान समपिरम्य उपलितुः न विरमन्ति) वाच्--थोषधिनिः प्रौभिरिन् न विरम्यत ¦ २४॥।। 

दइभमाजौरादिकरणषु स्तनमुजादयवयवानां णग्यातनख्ायिलात् मादवाघ 
मुमाचिताः कुस्मःस्तताः दिव्यम्बोणां मम्बस्िन्यः इन्यथ;। भेदत श्रासु 

दूति ग्रय्याः तन्पानि। "संद्नायां समजनि इत्यादिन क्प । रागा 
यातं रामोद सतिग्रः साशंसः सटठष्णः सुररत{विग्षः तम, जातावकवचमम् ; 
सुरतविऽपान् दव्य; भंमन्ति सूयन्ति विघ्ठग्सन्ति इत्ययः। अतर 
लान्नारागाददिपदार्थानां सुरलवित्रषण्मममं प्रति चिप्रवगमल्या इ मृखाक्तया 
कार्व्यनिङ्घम्रन्द्भारः ग्रमकमन संस््रज्यत । जलध्रमानाचन्तम् सो स्पा 

चेत् स्याज्जज्धघरमाना ख्याना इति नक्तष्णात् । धघर्ुकादड्धिबन्धन्च्णं तु 
रतिरदस्टे--“न्यस्तद्धस्तयुगन्ता नित प्रे सापि कटिश्टरटवन्नमा, 
ग्रता मदि फनरवामुर्वो सेनुक्तं प्रसद्य प्रिय ॥१॥ सखच्छयः 
भ्वसि वल्मेऽधि या मौपिदाचर्वति वल्लधघ्ाधितन् ! स्यरःनत दनरमिदरः प॑द्दि 
प्रिर स्यादटघोमुग्वचघतष्यदाल्ननिः\२॥ तत्कर ममधिरुद्ा वल्रभः 

स्याट्चरघाद्धिषशुमस्िरतिश्थितः। चक्रवटृस्च्रमलति कृ वतारक्कि काः भाभव 

न जवन मुद्र ॥3३॥ पनतः क्ट्िपर्भिमा गदि प्रक्प्रवसिटमुक्र- 
सूतम् ! भूगतम्तनयुगास्यमम्तकामुत्रतस्पितरेमचासुग्वां भ्वितम् ॥४। 
क्रामति स्वकरक्ष्टमेरमे वल्नपे करिग्रत' तटच्छत॥" “प्रसारित पाणपार 
णय्यास्यभ.सुग्वोरभि । उन्रताग्राः स्तिग्राः कय्यां माजारोकररण्पं विदू ॥" 
इति ग्रन्यान्तर । { “कान्तोत्पौडा म्भौ स्मः" इति त्रत्तम् |॥ २३ 

गुणति । जगतां महिते जगदधिः पूजित पृज्छ्मान। (मनिबुद्धि' 
इत्यादिना वत्तमाने कः, “कस्य च वत्तमान" इति पष्टो। श्रत्र हिमवति 
स्रोपघयः ठणज्यातोंषि नयशालिनि अधिपतो नोतिसम्पन्न रान्न शियः 
सम्पदः इव गुणसम्पदा त्तेत्रयुणसम्पच्या अन्यतर समन्ध्यादिगुणसम्पदा। परं 

२४॥ नद्रनि> न्राधिप्न (यमन मन्दू, डजने वहे ऊभर्चूकडि रिभत(द्र ऽयति नकन छवमन्णन 

कंठं ममृषे श्टेत्र) खनवब्रर श्नि श्डेष्डरष्। 



पञ्चमः सगः । १२३९ 

कुररोगणः क्ततरवस्तरवः 

कुसुमानताः सकमलं कमलम् | 

दह सिन्धवश्च वरणशावरगाः 

करिणां मुदे सनलदानलदाः | २५ ॥ 

सादृश्च' गतमपनिद्रचतगन्धं - 
रमोद् मदजलसेकज दधानः | 

एतस्थिन् मदयति कोक्िलानकाले 

लोनालिः सुरकरिणां कपोलकाषः ॥ २६ ॥ 

न, दद वरररण; क्रतरय; तरवः कभूमानत।, कनन नकम वरसोत्रणाः मनन 

ट; मिन्छतः कर्कं सुद् ( भवतति) | वद्ध--केरगोतकन् क्रतरयज तकभ: गेपुमागत् कमनर 

~, न्तन वरगावररगाभि. मनलद्रानमदामि निन््नि, ( भधति )।। २५॥ 

न्वयः एतिन भपनिद्रचननन्य; मादटद्् गत सद्जान्कजम चामा दधानः भद् } 

त, सरकरिणा वादोकाणः कसि कािनाय मद्नात। वे(वा--यानोदं दधानत तवोनातिविनः 

२ भ्वकपण काकिसाः सान्यन्तं | २६ 

पक्सान्, उमद्रत्नापि प्रकागमामण्य नमरधिगम्य ज्वलतु प्रकणिनु न 
विरमन्ति अविरत ज्वनन्ति इव्यथः; ; भरन्त रात्रादात्ैरति मावः ॥ २४। 

कगरोति। इङ शद्रा कुरगेगणः रतक्रोपरषङ्कः। “उलक्रौणङुगर, 
नसा" इत्यमरः । कछतग्वः क्तारवः तरवः कुशुमः आनताः कभनं जनं 
मकमल' सण्रद्मम् | "कम्मल'ः जनपदमः इति विष्ठः हाक जनम् 
ग्र्मलमत्यन्तं मपद्म' वत्तत । “वः जसे शिरसि च' इत्यमरः) किञ्च 
सरणा; दरुमाः आवरणं यासांताः वरणवरणाः। “व्रणा वसगः सनु 
{स्तक्तशकः कुमारकः" इत्यमरः । सनर्टाः मोगोरः। “मूकतेऽस्यागोर- 
भस्ियाम् । त्रभय' ननद सेव्यम् ̀  इत्यमरः ¦ अनलं सन्तापः दन्ति खण्ड - 
य्रन्ति शमयन्ति इति श्रनलदटाः । सनलटाय ताः ्रनन्तदाः सिन्धवः नद्यः 
करिणां मुटे भवन्ति इति गेषः । न कुत्रापि उक्घबेपरोत्यम् इति भावः ॥ २५ 

मादृश्यमिति। एतस्मिन् पवत अरपनिद्रचतगमेः सादृश्यं गतं एष्ठामर- 
२८। वरै नर्कट्ट कृत्रोत्रेग कलव्रत् करिष्रुगट ; उकम कृक्मद्धव् श्वन् हरयाष्, छल भ 

गेग्रिमौखिड अशित ; कमादवनानो निकमे ठनोव्रनपव्रिठ 5 मटन शटा कमव्रिनव्र यैःष्न्कः 

९ हे८डटइ । 
२७। टे भकतट्ड रुतरकद्वितप्णेवे कल्णोतचर्दप्मैव कोन- एयक कदिगःणय पक्न्-(नक-णनुः 



१४० किरातालु नोयम् । 

सनाकवनित नितम्बरुचिर 

चिर' सुनिनदेनदेद तमसुम् । 
मता फणवतोऽवतो रसपरा 

परास्तवसुधा सुधाधिवसति ॥ २७ । 

अन्वभ्रः। सनाकतनित' नितस्वेरचिरः मुनिन: मदै; त्रतम् शरमुम् रततः फणवतः (नागरस्य) 

मता रसपरा पराम्नवमुधा मधा चिरम् गपिवस्तति। वाचा-मतया रमप्ररय्रा पराम्तवप्धय्ा सुधया 

मर ष्यते |! २७॥ 

पुष्पगन्वसदण मदजनसेकजम् व्राम।दटं परिमनं दधानः व्रिभ्वाणः। श्रतएव 
लौनानिः म॑सक्तथङ्गः सुरकरिणां कषयत अनेन इति काषः! कपोनानां 
कापः कप्रणश्यानः द्रुमस्कन्धाद्धिः अकाले वसमन्तातिरिक्ते काले अपि 
कोकिलान् मदयति। "सितां इषः" इति षवः। अत्र वमन्तरूप- 
कारगामाकैऽपि सदाख्यकार्योत्पल्तिकथनात्  विभावनानद्धारः । 
तदुक्म्--'"कारमेन विना कायस्यातर्वात्तिः स्याह्विभावमा" इति। मा 
च चृतगन्धेः माहश्यम् इति उपमया अमदः दधन इति पदाधदेतृक- 
काव्यनिङ्गन च अह्गाङ्किभावेन मङ्गोयत। किच्च कोकिलानां मदगन्धे 
चतमन्धभुन्त्या भान्तिमदलङ्कारो व्यज्यत); प्रररिणो्ठत्तम्। “स्रौ 
च गस्तिदशयतिः प्रहपिणयम्'” इति लकग्णात् ॥ २६ ॥ 

मनाकति । पुनश मनाकर्वानतं स.प्सरस्कः नितम्बं: कटकः; रुचिरम् । 
सुनिनदः सुधोषेः नटं; प्रवारः व्रतम् श्रमम् श्रसुमिन् भिर इत्यधेः । 
"उपान्वध्याङ्वसः" इति कमलम् । श्रवतोऽधोलोकग्कस्य फणवतः 
नागराजस्य मता इष्टटा। “मतिबुद्धि" इत्यादिना वत्तेमाने क्तः। तदू 
योगात् षष्ठो । रसेन वादेन परा उत्कटा । परास्तवसुधा त्यक्तभृन्तोका सुधा 
अमृतं चिरम् अधिवसति। रतः अन्यत्र नरुमर्डने कुत्रापि सुधा नास्ति 
इत्यधेः । मेरुप्रतिभटः श्रयं गिरिः इति भावः। अत्र प्रसुतविगेषण- 
साम्यात् अ्रप्रसुतमेरुप्रतोतेः समासाक्तिरनङ्गारः, स च यमकेन संखज्यते । 
जलोदतगति त्तम्--“"रसेजं सजसा जलो तगतिः'" इति लक्षणात् ॥ २७॥ 

धनुष ग्नक्षवेर् न्रिमल धात्र क्ष्ण, ररम ररर सरनिकृन नोन यद्ह। टश वमट्णुडतर 

कदन (काकिनरिगैष्क माडङोहेत्र) इतिग्रोष्टं 1 

२१॥। गे हिमोनग्र यन्मध्वरोगनैयूड, निरश्रव्या[र० उ रनिनतनीलो नकनिषप्य नत्रिदाौश ; सट्वोदलाक्- 
वक नोनव्राप दठिङाल्द वातर् कव्रि्राटरन। (डे नोशवरादत्त्र थरोष्टे व्रमारकृषे कष ङप्लाक जागे 
कर्िषरा प्िकाल ङे हिमाल्य्य दिवराक् ङ्त्रिटड४। 



पञ्चमः सगे; । १४१ 

श्नोमल्नतामवनमोषधयः प्रदोषाः 

रथ्या नवानि हरिचन्दनपरल्नवानि | 

अस्मिन् रतिश्रमनुदश्च सरोजवाताः 

स्मत्तं दिशन्ति न दिवः सुरसुन्दरौभ्यः ॥ र । 

देशाय मम्भसि चिराय तपश्चरन्ा 
यादोविलङ्गनविलोलविलोचनायाः | 

आलम्बताग्रकरमव भवो भवान्याः 

खोतचिदाघसलिलाङ्लिना करण || २८ ॥। 

भन्वयः } चस्मिन् गरौमन्नताभवनम् भोघघथयः प्रदोपाः नवानि इहरिचन्दनपल्नवानि शग्य।. रति. 

मनुद् सरीजवानाश्च सुरमुन्दरौभ्यः दिवः स्मत्तः न द््श्नि। वाच्--लताभवनन भोषविभिः प्रदी 

4; हरिचन्दनपल्लव : शव्याभिः रतिगिमनुष्रिः सरोजवातः खत्तः न दिश्यते ॥ २८॥ 

श्रन्वेयः। इशायं चिराय भम्ध्ति तपरः चरन्ता; (अतः) घ्रादपिनङ्गनविललनव्रिलाचनाय)' 
नवरान्धाः ययक्ररः भवः यरीतत्निदाघर्षाननलन करण अव धानम्बत | वाचा-मभव्रन भयकरः भः 

श्यत् |; २ || 

खोमदिति। अभ्मिन् अद्रो ओ्रोमत् सगृदिमत् लता एव भवनम्, 
!षधयः ठण्ज्चोतोषि एव प्रटोपाः नवानि इहरिचन्दनपल्लवानि सुरतरु- 
{[किसन्थयानि एव शय्यः! 'हरिचन्द्नमाख्यात' गोणोषं सुरपाटपे" इति 
अिश्वः। रतियमनुदः सुरतयमद्धारिणः सरोजवाताथ् सुरसुन्द्रोभ्यः। 
क्रियाग्रहणात् चतुथा! दिवः दिवम् । `्रधोगथ' इत्यादिना कमम 
पो । स्मतं न दिगन्ति। विस्मारयन्ति इत्यथ : । स्वर्गादपि श्रतिरिचखत 
रसा दूति भावः। अत्र पर्वाद् रूपकत्रयंस्फटम् एव ॥ रट ॥ 

ईण्यमिति। ईशाय अतिश्याय यया तथा इति क्रियाविशेषणम् । 
अयेन सद्र नित्यसमासः सवेनिङ्कता च वक्तव्या” चिराय चिरम् 
्रश्मसि तपः चरन्ययाः अतएव वयादोविलङ्नविलोल्विलाचनाया जल- 

२५८॥ वथोटन समभर नटोव्रछिडं उवन, उुग॑ट्काखिममूर्ङे धकोगे, ननोन, उक्रिननभेल्लवङ 

न्या; वे मङ्न 4९ वरिजमाशैरोकौ गल्तङ्वावि, डर्द्र) शवहन्ततौल्ि्क योव सर्गा शव 
द्ररेद्ड्ट्् न।। 

२२ छदानौ छववल्क शीरेवाव्र ऊंकृट्े द् निनि सनमरघ्पी वाकिं उश) कृग्रिग्राहिननः; 

‡२्काट८्न रङूलन्युत्रनैव विकचटम उङौवर नमन एकत शषे्डहिलि। रथेन उवद गोष (शनछलश्ववौ 
कव्रोकुनित्र सथखानरत्र। वह शोएनरे उानोत्र कतर अद्म कत्रि्रा्िप्नन । 



१४२ किराताज नीयम् । 

येनापविद् सलिलः स्फटनागसद्या 

देवासुररण़तमम्ब निधिममन्य । 
व्यावत्त नं रहिपतेरयमाहिताङ्ः 
ग्वं उ्यालिग्वच्निव विभाति म मन्दराद्रिः ॥३०। 

यन्वेथः। दतासुरंः वन चखप्रविद्घप्लितः स्फ टनागतद्मा अव्व निधिः भणतः ममन्य॒ । निप्र 

च्यावन: ग्राहिता; यमु नन्दगर्टि, सखव व्वानिखन दव विभाति॥ तावा --दवासुर।ः च-दिद्ध- 

स्तन्न स्फट्नागमदरनम अम्निधितन यत्त ममन्व;। नाह्िताङ्गन चनेन सन्द्राद्रिणा प्ल स्दो्म्वतः 

` दभाश्रत् |} ६०॥ 

अन्तुविघ्र्ितिचकितत्तणायाः तप्र; अपि ग्रतिकं दृष्टा एव निनौभयन््य) 
इति भावः: रादि जननन्तवः" इत्यमरः। मचान्याः भवप्रत्ना 

प्रसोगक्रालाचक्तः अरय निदः । “दन्टरवक्षणभय" दत्छादना ङरष्र आन्- 
नमय । करकद्टरणस्यापि करलसत् अ्रय्रयामोौ कवयति समानाधिकरण 
नमामः । अतष्व वासनः---"हम्त ग्राय्रहम्तथारणगुिनि)भदरासद्ा" दति । 

तमं अरग्रकरं भवेः शिवः खात्िदाप्रलनिनण्ड्ः न्ना सरदत्म्ब ददुः {ननः 
इति माश्िक्।द्वाचि कर्य श्रत्र मिग लम्बत ग्ड्तवान् । श्रत 

तातोतच्रत्तान्तश् प्रत्यत्तवन् श्रभिघानात् भर्जितः "ताना 
नागत यच प्रत्य्तवदनक्तित । +व्यद्बतःथकरायत्वाद्धाविकं तद्ुदटाह्वनम ॥ 
दरति नन्नणात् । वमन्ततिनकाद्रत्तम् -^"उक्ता वमरन्तानिलका नभजा जम 
गः" इति लक्षणात् ॥ २८ ॥ 

येनलि। देवा असुराश्च तः टेवासुरेः। न्येषां च विगघः 
णाश्वतिकः” इति नकवन्नावः। एषां यतः कायत एद विराघः न 
मोव्याप्रादिवत् गाश्व{तिक इति आदः! येन मन्दगद्धिणा मन्यदग्डाक्तन 
इति भावः। अपविडसलिलः सिप्तजलः अतयव स्फटं नागसदा पातानं 

यस्मिन सः श्रम्ब निधिः श्रमृतं ममन्थ मधितः। मथातंदद्धिकमकत्वात् 
दुष्टादिल्वात् अप्रधाने कमगि लिट् । अदहिपतेः मन्धगुणोक्ततस्य वासुक- 
रित्यधः। “मन्यानं मन्द्र कलवा नेत्र" कल्ला तु वासुकिम्" इति भारत- 
वचनात् । व्यावन्तनेः वेष्टने: ्रादिताङ्ः क्षतचिद्कः सः श्रयं मन्दराद्रिः 

७०} र्वार्वभम उनर्हिप्ः खप भष्न कब्रि्रोशिट्लन। उरकां८्ल मन्तत्रायिदोत्रा न्रम[्व्रि न्त् 

किख रटेगरा्टिनि, सट्क नात्रघ्लांक च्छः यकाम गहिग्रीिनि। उन मष्टनशनौकृर दाङ 
"गेन करि श्रेग्रा ये मनकद्रणि (यन् चका दरल्नवने कव्रेठरे रिख दृटेप्रारित। 



पञ्चमः सगः । १४६ 

नोतोच्छायः सुहरशि शिररग्मं रखे- 
रानौलाभमैविग्चितपरभागा रतः । 
च्योत्सराशड्नमिह वितरति ह सग्य्नो 

मध्येऽप्यङ्कः म्फटि करज्तभितिच्छाया | २१ 

दधत इव विलासंगालि नर्य 

ष्टु पतता पवनन कम्पितानि | 

इह लनितविलासिनौजनभ्च - 

गतवुटिक्लेषु पयःसु पङ्कजानि || ३२ |¦ 

सः; दस यणाजिरर्णम , उखं : उन्रूय मोना यानन च्ल. ({-राचनपरमप्मा दनःन्न) 

0 तरति नन्त प्रि सषु तआलमादता वतर । आच्छ लता {१५ ततपृर - 

= 4 2 सथ्य सदटदरजवम्मितिन्छायया सद्साफ रत ननेदते || ३१ ॥ 

वेण 1 ८६ सदु एतना सवनान् कान्पितातन ए दतानि त्तर्नेतित्नापनौत्तयत। वानकरषटनपे प त 
< नपसि कष्य द्पत् दतरे | पाच[--मन्पित पज: | वनामेणरपत् तन्ये पश्यत् ।। उ२ ॥ 

ष्टम् साका सप्रानिस्वन् व्याप्रारयन् उव विभरवि। यत आाद्वव्यानुप्रा- 

दमेनेव खरेस्वनन सन्प्रक्तषमात् अनुधरा्तमुणःनामन्ता क्रिमास्वरुप्रा 
वलृप्रखा॥३८॥ 

नोतति । इच श्रद्रा प्रगिगिररन्मेः उश; उखं; सयृख; नङ्कान्तः 
इत्यश्र;। नोतोच्छछायम् उच्छ्रायं नोता विस्तारिता इत्ययं; तथा आमी 
नाभः असितप्रभः रजेः इन्द्रनोलंः विरचितपरभागा ततसनिघान।त् नन्धा- 
कर्षा इत्यषः । हंस इव श्यनो श्वेतवर्णा “विशदभ्येतपाग्डराः'' इत्यमरः; 
वणाटनुदटात्तात्तोप्रधात्त नः" दति श्यतगब्दात् डोप! तकारस्य च 

नकारः । स्पारिकानां रजत.नां च भित्तयः तासां काया कान्तिः । श्रद्धः 
म्ये मध्याङ्ध त्रपि इत्यथः। मुदः ज्योत्न्नाशङ्कां ज्य।तृखराभ्नान्तिं 
वितरति । चज्योत्ख्नाक्लत शान्तिं जनयति इति श्गन्तिमटलङ्धारः ॥ ३१ । 

दधत द्ति। इह श्जद्रौ खदु पतता मन्दं वदता पवनेन। कम्मितानि 
७>। वटे शनुःठ हर्प्मव्र कम्र ववर्त शषिक ७ व्रणर्ङिद्ित्र कोटि अच्किलिर ¢साद्दि 

वि्ाचिठ 4व९ मौलकौोशि वङनिषएप्तव टनक्द्रादघ्य वरकर्दुथाोशच रुहेम्रो पषरू क्म वौद्शवात्र 
(ठ1रस1 ङ] उ ग्राहट् । 

० । ङे गर्प्ठ गक्कूल प्र भवन कम्णिङ दरश सन्ततो दिनिानिनौगट्नत्र करगीौख्विर कृष्टेल 
डए्ले (यन् वि्लागमङ्कात्वर मुख] कद्विप्रष् । 



१४४ किराताज् नोयम् । 

अस्परन्नख्द्यत पिनाकश्डता सलोल- 

माबष्वेपथ रधो रविलाचनायाः । 
विन्यस्तमङ्कलमहीषधिरीभ्वरायाः 
खस्तोरगप्रतिसरेण करेय पाणिः । २२ ॥ 

क्रामदि्िषं नपदवोमनेकसङ्ं - 
सं भिः शुचिमणिजन््रभिविभिन्नः । 
उखाणां व्यभिचरतोव सप्सप्रः 

पयं स्य्रिह निचयः सहसखरसङ्खयाम् । ३४ ॥ 

अन्वयः; ] शन्मिन् पिनाकभता अरघौरविलौोचनाया, इश्ररायाः भ्रा इवपथः विन्यस्तमङ्गनमष्ौषधिः 

पाणिः सरम्तोरगप्रतिखरण करण श्रग्टह्यत । वाचा--प्निाकभ्यत् भरावद्धव्रपयु विन्धम्तमङ्गलमह्ौष्रधिः 

पाणिम् भरगह्लात् ।॥ ३३ ।। 

अन्वथः। घनपरदवीं क्रामः चनेकमू्यं : एचिर्माणजन्मभिः तजानिः विभिन्न; ( चतः ) प्रय्यस्यन् 
द्दह सप्तसप्त: उसाखां निचयः सदखष्ण्या व्यभिचरति इव ।॥ वाच--विभिन्नन पयस्यता उखाणः 

निचयन सहस्रसश््या व्यभि चभ्ते '। ३४ ॥ 
र १९ [ „7 पङ्कजानि ललितविलासिनोजनस्य स्न गतिवत् कुरिलेषु ईषत्तरङ्गितषु 

इत्यथैः, पयःसु विलासप्ालि त्यं दघत इव सविलासं व्रत्यन्ति इव इति 
उत्प्रक्ता। पुष्पिताग्रा चन्तम् ॥ २२॥ 

अरख्ित्रिति। च्रस्मिन् शद्रा पिनाकश्ता शिवेन अ्र्ौरविनलोचनायाः 
चकितदृ्टेः उगगदशनादिति भावः ईष्वगयाः मीया; "से शभासः' 
इत्यादिना वर्च्। परयोगविवत्ताभावात् न ङोष्। आचरद्ववपथः प्राप्तकम्य 
इति सास्विकोक्तिः। ““द्तिऽथ.च्” इति अरय्.चुप्रत्ययः। विन्यस्ता 
मङ्गलनमहौपधिः चवाङ् रादिः यस्मिन् मः पाणिः सस्त गलितः उरग एव 
प्रतिसरः कौतुकसं यस्य तन । “राहुः प्रतिसरो इस्तसत्रे माल्यं च 
मर्डनं' इति विश्वः। करेण सनोलम् अग्टद्यत इति टेवस्य पार्व॑तीपरि- 
शथनवणेनम् । द्ैशाथम् इत्यत्र तु अनुग्रहमातरोक्तिरिति अपौनरुक्त्यम् । 
भाविकम् एव श्रलङ्भारः ॥ २२ ॥ 

क्रामह्धिरिति। चघनपदवोम् श्राकाशं क्रामह्विः व्यश्र् वानः भनेक- 
०५। वहे गर्कप्ठडे निनाोकशावि एकिखमदरनां (गोजर मक्लम्शेवर्दिरूरु कन्णाविरङ्व्र 

नोनामङ्कोध्व 2 कत्रिग्रार्ट्तिनि। यष्नकाप्ल छत्र कलवर मरमर्िणि (कौडङ्रूय सद 
दृद । 



पञ्चमः सगः । १४१५ 

व्यधत्त यस्मिन् पुरमुच्वगोपुर 

पुरां षिजेतध् तथे धनाधिपः | 
स एष केलास उपान्तसपिगः 
करोल्यकालास्तमय' विवसखतः । २५ ॥ 

नानारलनज्योतिषां सच्निपाते- 

ग्क्न्न ष्वन्तःसानु वप्रान्तरेषु 

अन्वयः । रक्षिन् धनाधिपः पुरां विजेतुः ध्रतय उच्वगीपुरः पुरां व्यघत्त। म यषः कलामः 

उपान्तसपि णः विवस्वतः अक्णासलनयः करौति वाचा--घनापिपेन चचमापृरः पररः व्यर्घौयत) तन् 
समेन कंलासीन भ्रस्तमयः कियत । २५ 

संस्थ; । परमहस रित्यथ :। क्रचित् “अनेकवर्णं. इति पारस्तु प्रामा- 
दिक एव वेय्यात् व्याघाताच इति । शचिमणिभ्यः स्फरिकेभ्यः जन्म येषां 
त:। “जन््नाद्य त्तरपदा वबदह्त्रोदहिव्य धिकरशेऽपौवष्यत इति वामनः। 
तजोभिः विभिन्नः मखः अतएव प्रशस्यन् प्रमपन् इह अद्रौ सप्तसपेः 
सवितुः उखखाणां किरणानां निचयः निकरः । सहस्रम् दति संख्या सद्टस््र- 
संख्या तां सखनियताम् इति शेषः। व्यभिचरति अरतिक्रामति इति 
उत्प्रक्ता॥ ३४॥ 

व्यघत्तेति । यस्मिन् कंलासे धनाधिपः कुवेरः पुरां विजेतुः शिवस्य 
छतये सन्तोषाय उदगोपुरम् उन्रतपुरदारम्। शवुरदारन्तु गोपुरम्” इत्य 
मरः । पुरम् अलकाख्यां पुरं व्यधत्त निभितवान् तत्सखित्वात् इति भावः, 
सः एषः कलास: उपान्तमपिगः प्रान्तचारिणणः विवसखतः सस्यस्य अकाले 
प्रसिदधेतरकासे अस्तमयं करोति इव इति उतप्रज्षा। वस्तुतस्तु तत्कारणा- 
भावात् व्यच्काप्रयोगात् गम्या उतुप्रत्ता। साच उफछन्तवत्तितया श्रस- 
म्बन्धे सम्बन्धलत्तषणातिशयोक्रवदल्यापिता इति विबेकः। अस्तम् इति 
मकारान्तम् अव्ययम् । तस्य पचादययजन्तन अयश्मब्द् न ष्टोसमासः । वशस्य 

वत्तम् उक्तम् ॥ २५ ॥ 

५} शष्ट फदटिकलार नञ्ख मस्य ठठ साकघ्न नैदिविोथु ङ्ख्य ये मङ्न प्ट्प्प्र 

गेश्रिथिर- गरुद सग्धि ङङद्रं 4 गैर्कट्ड मविाव् किक्णगेक् मश् मधश्था]7कुछ सभ्य 
कव्रिमु॑ एर] 

७८} (य व्कलांट्न चगि मट्खोप्यन्र उं कुट्वत्र च्छ (धवो चमी निशत कदचाञः)- 

िष्नेन, वहे (महे वाम टेकलानयोखुत्रौ तिवाकप्यव्र जोकालिक यच्छ विधन कश्रिद्ष्् ¦ 

५०~--कि 



५ 

१४६ किरातान्ञु नोयम् । 

बद्धां बद्धां भित्तिशद्ाममुष्ि- 

न्नावानावान् मातरिश्वा निहन्ति ॥ ३६ ॥ 
रमा नवदयुतिरपेति न शादलेभ्यः 
श्यामोभवन्तनुदिन' नलिनोवनानि । 
अस्मरन् विचिचकुसुमस्तवकाचितानां 
शाखाग्छतां परिणमन्ति न पल्लवानि ॥ २७ ॥ 

अन्वयः) श्सुभ्मिन् भन्तःसानु नानारतरज्योतिषां स्रिपार्तः छत्रेषु वप्रान्तरेषु बद्धां बद्धां भित्ति- 

शङगम् आरावान् भावान् मातरिश्रा निदत्त । वाचा--भ्रावाता ्रावाता मातरिश्नना बद्धा बङ्खा भित्तिशङ्ग 

निदन्यतं । ३६ ॥ 

अन्वयः । स्मिन् शाद्वलेभ्यः रम्या नवद्य ति; न श्रयति, नलिनौवनानि अनुदिन ग्ामौभवन्तिः 

विचिवकुमुमस्तवकाचितानां शखागतां पक्वानि न परिणमन्ति । वाच्--रम्यप्ा मवद त्या न श्रपेयते। 

नलिनौवनः श्यामौभूयते, पल्लवैः परिणमते ॥ ३७ \ 

नानेति । श्रमु सिन् कलसे अन्तःसानु सानुषु इत्यथः! विभक्तयथं 
अव्ययोभावः। नानारत्नज्योतिषां सत्रिपातेः व्यतिकरः छन्नेषु छदितेषु। 
“वा दान्तश्णन्त इत्यादिना निपातः वप्रान्तरेषु कटकान्तरेषु वदां 
वद्वामभोन्एवद्याम् । दृटोत्पादिताम् इत्ययेः । “नित्यवोप्सयोः*इति नित्याय 
दिर्भावः । “नित्यमभोच्ाम्” इति काशिका । एकपदं चतत् । भित्तिणङ्ं 
भित्तिः इति सन्द हम् श्रावान् रावान् भ्रभोच्म् आरापतन्। आङ परूवात् 
वाधातोः शप्रत्ययः । दिवादि पूवेवत्। मातरि भरन्तरिक्ते श्वयति 
गच्छति इति मातरिश्वा वायुः । कनिन्प्रत्ययः। “तत्प रुषे कति बदलम् 
दति अलुक् । निडन्ति निवत्तयति । वायुसच्ारात् भि्यमावः श्रवधायते 
इत्यथः । श्रतः निश्चयान्तः सन्द् हालङ्गरः । शालिनोदठत्तम् ॥ २६ ॥ 

रभ्येति। च्रस्मिन् ख्रद्रौ। णदटाः शष्पाणि सन्तिरषु दति शाहलाः 
तेभ्यः। “शादलः णादष्टरित” इत्यमरः । "नडशादादलच्” । रम्या नवा 
दुरति: न श्रपति, किन्तु नित्या इत्यध : । नलिनौवनानि श्रनुदिन' सववेदा 
ष्यामोभवन्ति, न कदाचित् पार्डरोभवन्ति इत्यथः । विचिवक्रुसुमस्तवकेः 
चितानां व्याप्तानां गशखाथ्रतां तरूणां पल्लवानि न परिणमन्ति न 
जोर्णीनि भवन्ति इत्यधेः, सवेदा नतनानि एव वत्त॑न्त इत्यथः । भ्त प्रसुतस्य 

८७५ ¦ वरे टेकनाटम मङ्(णट्म विविषं व्रद्व्या1खिवि मम्दाघ्य वथा मकनं मर्माष्शारिर ङ्डग्राम्र 

रर श्दिगक। संगि्डट्हं ; कि ननः चूनः च॑वनगैप्ड (मङ् छिदि] निबरष कत्रिटरटह | 



पञ्चमः सगः । १४७ 

परिसरविषयेषु लोटमुक्ता 

हरितदगोदमशङ्या खगोभिः। 
इह नवशुककोमला मगोनां 

रविकरसंवलिताः फलन्ति भासः ॥ २८ ॥ 

उतफक्लस्यलनलिनोवनादमुष्ा- 

दद्ध तः सरसिजसम्भवः परागः | 
त्याभिवियति विवत्तितः समन्ता- 

दाधत्ते कनकमयातपवलच्छोम् ॥ ३< ॥ 

शन्वय;। दह परिसरविषयेषु समौमिः हरि्तिटणोद्रमश्डया लीदसुक्ताः नवश्ककीमलाः मणौनां 

मः रविकरस वलिता: फलनन्ति। वाचा-लौटमुक्ताभिः नवश्क्रकोमलानिः भाभिः रविकररुवलितानिः 

भन्दते || ९३८ ॥ 

न्वध: । वान्याभिः अमुप्नान् छत्फुल्लस्यलनलिनौवनात् उद्ृतः वियति समन्तात् विवत्तितः 

५२ {नजसम्भव; परागः कनकमयातपवलच्छीम् भाधत्तं । वाचा--उद्धुतेन विवक्ति तेन सरसिजसम्मवेन 
यरगेष कनकमयातपतरलश्मौः भ्राणौयते ।। ३९ ॥ 

एव तत्त्टस्तुगतकान्तिख्रूपकाय्थस्य वणंनात् प्रस्तुतम् दव कारणं कथित् 
अमाधास्णः कंलासस्य महिमा अवगम्यते इति पर्य्यायोक्तिरलङ्ारः। 
तदुक्तम्--“कारणं गम्यते यत्र प्रस्तुतं काय्थवण्नात् । प्रसुतत्वेन सम्बन्ध- 
स्तत॒पय्यायोक्लमुयत" इति ॥ २७॥ 

परिसरेति। इह अद्रौ परिसरविषयेषु पथन्तदेशेषु। “विघयो 
दृगे" दति निपातः । गोभिः इरितलण्द्रम श्या नोलदगाङ्क रम्नान्त्या 
इति अ्रान्तिमदलङ्ारः। लोढा: पूवम् आखादिताः पञ्चात् सुक्ताः लोट्- 
मुक्ताः, दण्धप्ररुूढः इत्यादिवत् “प्रूवकाल” इत्यादिना समानाधिकरण- 

भमा नवशुककोमला भुकास्वगा दत्य मणोनां मरकतमगांनां 

भासः रविकरैः संवलिता; मिखिताः सत्यः फलन्ति सम्मच्छन्ति। वरन्ते 
ऽति यावत् ॥ ३८ ॥ 

५१॥। वे गर्दवप्ठ गोष्रनममृद्ड्ग्र ब्रभा नवद्राि खभैगिरुर्ग्र न); मम ननिनोवन सनभ 
मध्नोडङे वात्र क्षर विष्ि कृङ्म-दाोद्ध प्रक्रम शल्लवमकल कथनङ् सोर 
` म् 

< । 4 गर्द्वदडवे गेर्ीङघ्य मृती नोलदम् दृषीकरूदयप्म सत्यै लोहशनन दत्रिष्ाप्ठ, श्त 
“तिला क्रिशराष्, 4 (र्न नवङ्कनि (कमन मत्रकड्यगित्र काष्िधूक्ष िवौकट्वव्र कतनिकृट्त 
सिर दग रि रटेध्टष | 



१४८ किराताज्ु नोयम् । 

इह सनियमयोः सुरापगाया- 

मुषसि सयावकसब्यपाद्रेखा । 

कथयति शिवयोः शरौरयोग 

विघमपदा पद्वौ विवत्तनेषु ।। ४० || 

अन्वयः! इद उपचि सुगापगायां सयावकसन्यपादरेखा विषमपदा विवत्तनेषु पदौ सनियमयोः 

शिवयोः छरौरयीम' कथयति । वाचा पादरेखया विषसपदया' "पदव्या शरौरयीगः कथ्यत ॥ ४० | 

उतृफल्ञेति। वात्याभिः; वातसमू हैः “वातादिभ्यो यत्” इति यग्प्रत्ययः । 
श्रसु्मात् इश्यमानात् उत्फुललस्थलनलिनोवनात् जलपतितस्य परागस्य 
खल्यानासम्भवात् स्थलग्रहगम् । उत् फुल्सं फुल्लयो सपसंख्यानात् निढालत्वम् । 
उतः उव्यापितः वियति समन्तात् विवत्तितः परिमण्डनितः । श्रन्तराले तु 

दण्डायमान एवेति भावः । सरसिजमम्भवः प्ञोह्वः परागः ¦ रूव्यभि- 

प्रायेण अत्र सरसिजश्ब्दप्रयोगः द्रष्टव्यः । कनकमयातपतलच्छयोम् श्राधत्ते 
अनुकरोति । रत्र परागस्य श्रातपतरलच्मोसम्बन्धामम्भवात् तत्सटशीं लच््मोम् 
इति प्रतिबिम्बे न आक्तेपात् अरसन्भविध्धसम्बन्धा इयं निद शना । तदुकरम् - 
“प्रसस्भवदमयोगाद्पमानोपभेययोः। प्रतिबिम्बक्रिया गम्या यत सा 
स्यान्रिदशना ॥” इति ॥ २८ ॥ 

दखेति। इह अद्रौ उपसि प्रभाते सुरापगायां लक्षणया तत्कच्छ 

सयावका सालक्रका सन्यपादस्य रेखा वाम्चरगमुद्रा यस्यांसा। ध्यावो- 

ऽलक्तो दुमामयः” इत्यमरः । यथा विषमाणि महदल्यानि पदानि यस्यां 

मा विवत्तनेषु प्रदक्िणक्रियासु पदवो शिवयोः प्रदक्तिणपदतिरित्यथेः । 

सनियमयो; सन्यायां प्रणमतोरित्ययः । शिवा च शिवश्च तयोः शिवयोः 
उमाशङ्रयोः। “पुमान् स्तिया" इति एकगेषः । शरोरयोगम् श्रद्ध 

सङ्कटनारूप' कथयति । सनियमयोः इति नियमविषये ्रपि विरहासद्ौ 

दृह विरतः शिवौ इति भावः। श्रव्र पदवोविशेषम वदाच्योः कथनं प्रति 
₹ेतुल्रात् काव्यलिष्धम् श्नलुारः ॥ ४०॥ 

० यङे 2ेरफुल्ल एलनेच्वन उट नेदनेमामं वदन्न छेडिढठ < शाकोट्शव्र एव्िरित्क नमि 

अलि श्य र्नकमग्र य)रनव्जव्र (नडा मन्मन कररिट्ड्ट्। 

8०} थद शर्वन्ठ यखील्ठ द्टुन्नौव कष्ण नित्रमक्छि िव-निवत्र यनङ्गर कौमगनानो 

मम-रिगिम यर. क्नैनकटि छोरोएणद् यक्तोक्मरवषनक्रने समीद्रनर्ट्वभे यकम् कद्वष्ड् । 



पञ्चमः समः । १४९. 

सम्म छतां रजतभित्तिमयुखजाले- 
रालोलपादपलतान्तरनिगतानाम् । 
घन्मदयुतेरिह सुः पटलानि धानरा- 
मादशंमण्डलनिभानि समुल्लसन्ति ॥ ४१ ॥ 
शुक्रमय् खनिचयेः परिवीतसूत्ति - 
वेप्राभिघातपरिमण्डलितोरुदेहः । 
गृङ्गारमष्य भजते गयभर्तुरुा 
कुवन् वधूजनमनःसु शशाङ्शङ्धाम् ॥६२॥ 

भन्वथः । इ रजनमितिमयृखनालः सम्मन्छ ताम् श्रलीनपाद्पलतान्नरनिगैतानां घश्द्यतेः 
मासाम श्रादथमर्डलनिर्भान पटलानि ममुल्लसन्ति। वाचा--घामाम भादैमण्डलनितैः पटकः 
मम् ल्रस्यते ॥ ४१॥ 

न्वयः । गुक्घं; मयूखनिचयैः परिवौतमूर्ति; वप्राभिघातपरिमरूड{लितोरटह; गभत; उका 
भ, जनमनःसु शशाङ्शड्ं कुवन् अमष्य एदा भजते । वाच्य--परिवीतमूरत्तिना"-उरटेदटेन उद्णा 
-णङशद्ं कुव ता रङ्गासि भच्यन्त । ४२॥ 

सम्मरद्छतामिति इह अद्रौ रजतभित्तिमयखजालः सम््रच्छतां 
वदुलोभवताम् श्रालोन्तानां परादपलतानां तरुणखानाम् ग्रन्तरेषु रन्धेषु 
निगतारनां प्रतानां घन्यदु्रतेः उष्णां गो; घानां तजसाम् श्रादशमरूडलनिभानि 
टपणविम्बस्षट्टशानि इति उपमालङ्कारः । पटलानि मण्डलानि सुदुः वारं 
वार समुल्लसन्ति पुनः पुनः स्फरन्तिनतु सातत्येन लतानाम् आ्रालोलत्वा- 
भावात् । तच नान्यत सृत्पाषाणादिप्रायाणं सम्भवति इति भावः ॥ ४१॥ 

शक्तरिति । शक्त : मयखनिचयेः शश्रकिर्णसमूडधैः परिवोतमूत्तिः व्याप्त- 
ठह; । वप्राभिघातन वप्रकोडया परिमण्डलतितः वत्तनोक्तः उरटेहः छद- 
च्छरोर' यस्य तथोक्तः गणभत्तः प्रमयनाधस्य उक्ता छषभः । “उन्षानडान्- 
वलोवदं ऋषभो वषभो हषः” इत्यमरः । वधजनमनःसु शशाङ्णङ्गं चन्द्र 
भ्रान्तिं कुवन् तेषां मोग्धा!दिति भावः। श्रसुथ श्रदरः शृङ्गाणि मजते 
सेवते। श्रत शङ्ाशब्दस्य सन्देद्ाथत्वे सन्देहालङ्ारः। श्नान्तिपरतव 
भ्नान्तिमदलङ्कारः। यथा इच्छसि तथा असतु। स च उन्तविरेषग्णल्येन 
काव्यलिङ्गः न अङ्गाद्विभावेन स्कोय्यते ॥ ४२॥ 

8>। 4 शैर्दद्ड रवत र्भनरिष्थडिम (उप्ठोतराभि वटङ्डतरि मपूथेमांनोत्र वदलीषर, उद 
$कन्ले गएगेमडाव वर्ण्ये निर्भर ररर दाव्रर्दात्र ममृल्मिख रेष्ठ) 



१५० किराताज्ञु नोधम् 

सम्प्रति लब्धजन््र शनकोः कथमपि लघुनि 
चोणपयस्य पेयुषि भिदां जलधरपटल्ते । 
खण्डितविग्रह बलभिदो धनुरिह विविधाः 

पूरयित भवन्ति विभवः शिखरमणिरुचः ॥ ४३ ॥ 

सपितनवलतातसप्रवाले- 
रखतलवसतिशालिभिग्धयखेः । 
सततमसितयामिनोषु शम्भो- 

रमलयतोह वनान्तमिन्दुलेखा ॥ ४४ ॥ 

अन्वयः दद विविधाः श्खिरमणिरुचः मम्प्रति लघनि स्ौसापयसि भिदाम् उपेग्रृषि जलधरः 

पटले कथमपि शनकंः लख्जन्यर खग्डितविग्रह' वनलभिदी धनुः पूरित" विभवः भवन्ति। वाचा-- 
विविधाभिः शिखिरमणिरूग भिः विभुभिः भूयते ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः | इह शीः इन्दुलैखा सपितनवलतातसप्रवालंः अशतलवन्न.तिशालिभिः मयुं : सततम् 

भसितयामिनौषु अपि वनान्तम् अमलयति । वाचख--इन्दुलैखया वनान्तम् भ्रमल्यते ॥ ४४ ॥ 

सम्प्रतोति। ईह श्रदरौ विविधाः नानावर्णः शिखरमणिरुचः सम्प्रति 
शरदि इत्यश्च: । लघुनि श्रगुरुणि कुतः क्तोणपयसि श्रतएव भिदां मेदम् । 
“षिह्दादिभ्योऽङः “इति अङ् प्रत्ययः । उपेयुषि गतं जनलघरपरल्ते मेघमर्डले 
कथम् रपि शनकेः लब्धजन्य उत्पत्रम् इत्यथंः। अ्रतएव खण्डितविग्रहं 
छिन्रखरूपं बलभिदः इन्द्रस्य धनुः पूरयितु" विभवः समर्थाः भवन्ति । श्रत 
इन्द्रधनुष: मणिरुचोनाम् अम्म्बन्धे सम्बन्धकथनात् श्रतिशयोक्तिः अलङुगरः । 
वंशपत्रपतितं हत्तम् । “दिङ् मुनिवंग्रपत्रपतितं भरनभनलमः” इति 
लक्तणात् ॥ ४२ ॥ 

खपितेति। इह अद्रौ शम्भोः इन्द् लेखा स््रपितानि नवानि लतानां 
[ध 
पि 

तरूणां च प्रवालानि येः तेः। अ्रखृतलवघ््रत्या अखतजिन्दुनिःस्यन्द्न 
क, = क ॐ - [| © 

शालन्ते ये तेः मयुखेः सततं सवेकालम् श्रसितयानिनोषु छष्णपत्तरातिषु 
६२ ववथनाट्थव्र वृषटठतर तंर ख्यं िद्रगुगूत शत्रिवाख ; ठशोत्र ९< वधू वथाड्वाध्ठ 

कड नोकृर ; यै वृषड ववृकट्नव्र मटन नमकक) ठेइ्नािन कतवर ॐ जिन्ि जुक्र दृष्ठ गकार किष्ट्ि 
क्ब्िप्डप । 

, 8८॥ वरदान व्रसकाटन करोनुकन ररेग्रा (छ (एह. (मवति स्त्रि शत्र ररे शशेप्ठ८् ; 
ठेषट।प्य डेल खन्णदरेखप्व कथि उशन्न उ रङिडि दरैष्डष्ट, ( गत्र) 4शे नैर्दरुङिटि ननोर 

गिथत्रमनिंथड। ये धैरत्र सोक्रिभशव्८१ ममर्थे श्रेद्यटकह | 



पञ्चमः समः । १५१ 

क्िपति योऽनुवन' विततां हद् 
तहतिकामिव रीचनिकौ रुचम् । 
अयमनेकहिररमयकन्दर- 

स्तव पितुदंयितो जगतीधरः ॥ ४५ ॥ 
सक्ति जवादपनयव्यनिल लतानां 

वेरोचनेदि गुणिताः सहसा मयुखेः ! 
रोघोभुवां मुदहरमुव हिररमयोनां 

भासस्तड्दिलसितानि विडम्बयन्ति ॥४६॥ 

अन्वयः । यः अनुवनं विततां गोचनिकीं स्यं त्रदटृव्रहतिकाम् इव चिपति, अनेकह्धिरर्धकन्द्र : 

सरः तव पितुः दधित; जगतौषरः) वाचया--येन वितता रोचनिकौ रुक. हहदृत्रहतिर्कव [ख्प्यते, 

गनंकद्िरग्मयकन्दरंणए नेन दयितेन जगतोधरेण ( मूयते ) ॥ ४५॥ 

भन्वथः। चमत निले जवात् लतानां सक्तिम् चरपनन्रति (सति) सुदसा वेरोचरः मथु; 
{दगुखिताः हिरग्मग्रौनां रोघोभवां भासः मुहुः तदिदिन्ितानि ॥िडम्बयन्ति। वाच्य--दिगुणिताभिः 

तडिदिल्वितानि विडम्बयन्तं | ४६ ॥ 

अपि वनान्तम् अमलयति धवलयति । अन्यत्र न एतदस्ति इति व्यतिरेकः 
व्यज्यते ॥ 8४ ॥ 

न्नयतोति। श्रथयः अद्विः अनुवन' विततां रौचनिकीं रच॑ं सौवमोम् 
इत्यथ; । रोचनया रकां रौचनिकम् । “लात्तारोचनश्कनकदमाट्रक्" 
इति ठक्। टिडाण्ञ्" दव्यादिना ङोप्। उतुप्र ्षते। छखददुञ्रहतिकां 
मदोत्तरासङ्गम् इव । “दो प्रावारोत्तरासद्गो ससो छदतिका तथा” इत्यमरः । 
क्तिपति प्रसारयति । अनजा; हिरण्मय्यः यस्य सः। हिररमयशब्द्ः 
दार्डिनायनः' इत्यादिना निपातनात् साघु: । अयं पुरोवत्ती गिरिः इत्यः । 
तव पितुः इन्द्रस्य दयितः प्रियः जगत्याः धरः जगतोधरः। यस्ते गन्तव्य 
इन्द्रकोलाख्य इत्यथः ॥ ४५ ॥ 

सक्रिमिति। श्रसुत्र अरमुखिन् श्रद्रौ अनिले जवात् भाटिति लतानां 
88 | ख गैर्दघ्ड मद्व टित्रःङिठ एकघन) मवृथयालाग्र मञ्ड कृणोत ब्रजिक्ाप्न9 बनोषडमि 

भवनिरु कत्रिप्रष्ट ; ॐ स्पूनमानाग्र उक्रनञराजिन्र नव यवन मक्न (्वीड इरेप्ठष, योव दिन्पू विन् 
यमू ऋत्रन् कञ्चिशर) (नाख गाङ्प्डट्ह । 

8९८ । ८ नैरदटड थि वटन तृर९९ ठठग्रोप्र वल्य खोप श्वर्गकाडि एङोङ्र पिप्रु, वरे हिद 
कनद्रशोगौ--(्ठामात्र निर) यत्र (नरे गै गर्वदड खवश्िडि | 



१५२ किराताज् नोयम् । 

कषणकम्पनिरस्तमहाहिभिः 

चगविमत्तमतङ्गजवजितेः । 
इह मदख्रपितेरनुमोयते 
सुरगजस्य गतं हरिचन्दने: ॥ ४७ ॥ 

अलदट्जालघनेरसिताश्मनाम् 

उपरहतप्रचयेह सरो चिभिः | 

भवति टदोप्षिरदोपितकन्दरा 

तिमिरसंवलितेव विवखतः ॥ ४८ ॥ 

अन्वयः! इह कषणक्रम्पनिरस्महाह्िभिः पणविमनमतद्गजवन्नि तेः मदन्नपितेः इरि चन्दनैः सुर- 
गजस्य गतम् शनुसौयतं ॥ वाचा--गतम् सनुमन्ति ( पन्तचारिणौी जनाः) ॥ ४७ ॥ 

्रन्वमरः। इह जसरदजाननघतेः भ्रसिताग्मना भरौचिधि;ः उपहतप्रचथा ( रतः) भरदौपितकन्दरा 

विवस्वतः दौभिः तिमिरे: स्वनलिता इत्र मवति ॥ वाचा--उपहतप्रचधया भद्रोप्रितकन्दरया दीप्र 

संवनिितयेव मूग्रते ॥ ८ ॥ 
[क (म) > (| 

सक्तिम् अन्योऽन्यसङ्गम् अपनयति मति सदसा हटात् वेरोचनः सावि: 
मयुखेः दिगुणिताः दिगात्रत्ताः क्ता दहिगुखिताः। “गुणस्त्वातत्ति- 
गब्दादिष्बिन्द्रियामुख्यतन्तुषु" इति वेजघन्तौ । ह्िररमयोनां हिरण्य- 
विकाराणम् । “टार्डिनायन” इत्यादिना निपातनात् साघुः। रोघोभुवां 
भासः सुद् तडिद्विल स्तानि विडम्बयन्ति अनुकुवन्ति इत्यथः । उपमा- 
लङ्कारः ॥ ४६ ॥ 

कषगिति। इह श्रदरो कषिन कण्डयनेन यः कम्पः तेन निरस्ताः 
मदहदइयः महाच्षपाः यश्च. तेः । चण विमसमतङ्गजवजित समत्तमतङ्गज- 

रहितः, कुतः? मटख्नध्ितंः रेरावतमदसिक्त;ः इत्यथः । “मितां दस्त 

इति ष्ठः । हरिचन्दन: चन्दनद्रमः सुरगजस्य एेरावतस्य गतं प्रा्षिः 
अनुमोयत। छरिचन्दनविशेषणः काव्यलिङ्गम् उन्रोयम् ॥ ४७ ॥ 

९८॥ 4 गो्द्दत्छठ व्वप्य दाय वर्ग्र लञोजोप्नव्र शंबरन्यवर मक्र वृ6ाहेग्र) रिष्रष््् ; रश्वाः 
स्द्रिदरपो प्छेदमिव्र गौदिष्छ् उछ व्रविकद्रप्याप्र दिश्विटठ रया विद्राविच्ूवनेत्र सङ्कद्रम 
कव्िघ्डटए । 

४१ < गेव ध्व नकने ऽननटङ्ग चोट, अणनेडक७ ग्रनकम्णेधन् गह्नर्णे मकन उोर्1 श्डेष्ठ 
ए\1 शिद्ाष्ट; वतरोौदटम्व्र मघम मिद्ध यं मकल एन्ननख्फ्रगृ्ल गड़यरुक¶म आद्र यन्न 
देनैव नार; शख्याः ये मकम पएननय्क षदा वयाध्न केत्रोवट्ञत्र खोतजमन सङ्गमि 

ङ्ङे८ड?४ । 



पञ्चमः सगः । १५२ 

भव्यो भवन्नपि सुनेरह शासनेन 

चाच छ्ितः पथि तपस्य हतप्रमादः | 
प्रायेण सत्यपि हिताध्करे विधौ हि 
श्च र्यासि लब्धुमसुखानि विनाऽन्तरायेः ॥४६॥ 
मा भूवन्नपयद्त [हरा] स्तवेन्द्रियाश्वाः 

सन्तापे दिशतु शिवः शिवां प्रसक्तिम् । 

्न्वधः। द्द भन्यो भवन् यपि सुनेः शासनेन तावे पथि स्थितः दतप्रमादः ( सन् ) ल" तपस्य, 
हि प्रायश हिताथैकरे विधौ सत्यपि भन्तराध्रैः बिना ग्रया्ि लखम् भरमुखानि॥ पषाच्-भव्यन 

भवतापि पथि स्थितेन इतप्रमादेन सता त्रया तपब्यतां ख याभिः लयम् भरसुगवं भू यते ॥ ४९॥ 

जलटेति। इह श्रस्मिन् अद्रौ जलटजालघनेः मेघच्रन्दसान्दरः असिता- 
भ्मनाम् इन्द्रनीलानां मरोचिभिः दोधितिभिः। (भानुः करो मरोचिः 
स्तोपुसयोदां धितिः स्वियाम्” इत्यमरः । उपहतप्रचया विघटितसङ्ाता 
श्रतएव श्रदोपितकन्द्रा शअप्रकागितगद्वरा विवस्वतः दीपिः तिभिरः 
संवलिता स्ता व्यामियिता इव भवति इति उत्प्रक्ता ॥ ४८॥ 

भव्य इति । इह श्रद्रौ भव्यः शान्तः भवन् रपि मुनेः व्यासस्य 
शामनेन इन्द्राराधनरूपेण क्तषात्त पथि त्त्तियमाग सितः ग्टहोतशस्त एव 

॥१। [ 

इत्यथः । दहतप्रमादः अप्रमत्तः मन् तपस्य तपश्चथ्यां कुस् । तपस्य इति 
"कमंणो रोमन्यतपोभ्यां वत्तिचरोः" इति क्यङ् । तदन्ताद् घातोर्लरर् । 
न च सवंभूतददितकारिणः मे प्रमादः किं करिष्यतोति विश्वसितन्यम् 
दति अथान्तरन्यासेन श्राह-- प्रायेणेति । हि यस्मात् बादल्यन । “प्रायो 

[कप => 9 [ ©* € 

वयस्यनशने खतो बाहल्यतुल्ययोः” इति हेमचन्द्रः । हितम् चरथ करोतोति 
तस्मिन् हिता करे विधो व्यापारे सति अन्तरयः विन्न : विना सखेधांसि लब्धुम् 
असुखानि अशक्यानि इत्यश्र :। अ्रतएव “शकघ्रष” इत्यादिना समानकत्त कषु 
तुसुन् । श्रकारणवेरिणः सवेत्र सव्वेस्यापि सन्ति दति भावः ॥ ४९ ॥ 

8८ । < गीरदद्ड रेखनोलनमगिगय्(रेत्र (मवमोख मनरोशिनिरपयर निवाकट्व्रव किवभेनिक उशड रंङपौय् 
निक्त खा॑ध्नाोर्खि ररेव्ज्छ >; प पिदाकप्ववर यलत्नोक (यन शिभित्रवरागिव्ड पिरथिञ शङ्श्रार् 

विद्राभं कव्रिघ्ञष्ट। 

5 मि गोषटयङ्खि ररेप्नऽ बामनगून्नि लोप्य ऋष्लातिठि "८4 सर्वर मखनै।नि 
श्रेप्र। खयबदछाप्व रउगछ। कव | र्टः हिञार्थकन्र वानव श्े्नड दिन सिप्र मङ्रवलोड 
क्व याव्र न] खवर वे प्प, मलक मकप्लत्र खष्रड्क “क विछमान्, खञ्जयव् मावु्षाप्न 
उश कडवा | 



१५४ किराताज् नोयम् । 

रक्तन्तस्तपसि बलञ्ध लोकपालाः 

कल्धाणोमधिकफलां क्रियां क्रियासुः ॥ ५० ॥ 
इत्य क्ता सपदि हितं प्रिय प्रिया 
धाम ख' गतवति राजराजमुल्ये । 
सोत्कण्ठं किमपि पुधासुतः प्रदध्वी 
संधत्त भृशमरतिं हि सद्वियोगः | ५१ ॥ 

अन्वथः। तव इन्द्रियाश्वाः ते अपहतः [भ्रपधहराः| मा भूवन् सन्तापे सति शिवः शिवां प्रसि 

दिश्ति। ीकपालाः तपसि बन रस्षन्तः कल्याणो क्रियाम् भधिकफलां क्रियासुः ॥ वाचा-दद्दरिधाग्ं : 
श्पयहद्भिः [अपयद्गेः | मा भाषि, शिवेन शिवा प्रसक्तिः दिश्यताम्। लोकपालैः बल" रचचरिः कल्याणौ 

क्रिया भरधिकफना क्षौ || ५८ ॥ 

अन्वयः । प्रियाङ्गं राजराजगत्य इति हित प्रियम् उक्ता सपदि स्वः धाम गतवति ( सति) 
प्रथाम्नतः सीत्कर्ड किम् अपि प्रदध्यौ । हिं सदियीगः शम् अरतिः मंघक्त।। वाचा--प्रधासुर्तेन 
किमपि प्रदध्य, सद्विग्रोगेन भरति; सधौधते। ५१॥ 

मा भूवन्निति। तव इन्द्रियाणि एव श्रश्वाः ते ् रपधेन हरन्ति इति 
प्रपधद्तो [ अप्यहराः | मा भूवन् त्वाम् अपथं मा नषुः इत्यध 
[ श्रपपूवेकद्जः कन्तरि किप् अ्रच् वा पाटमेटात् |! “माङि लुङः.” इति 

्राशोरथ तुडः । सन्तापे तपःक्ेशे प्ति शिवः शिवां साघोयसों प्रसकिं 
प्रतत्तिम् उत्साहं दिश्तु किञ्चेति चाधंः। लोकपालाः इन्द्रादयः तपसि 
विषये बलं शक्तिं रन्नन्तः वद्ैयन्तः सन्तः कल्याणं क्रियाम् अनुष्ठानम् 
अ्रधिकफलां साध्वीं क्रियासुः कुन्तु! करोतः आशिषि लोट् ॥ ५०॥ 

इतोति । प्रियाद्ं राजराजगत्ये इति पूर्वाक्तम् । हितं प्रिय वचनम् 
इति शेषः । उक्ता सपदि सख स्वकोयं धाम स्थानः गतवति सति, एधासुत 
रजु नः सोतकण्ट सौत्सक्यं किम् श्रपि प्रदध्यौ चिन्तयामास । तधाहि-- 
सदियोगः सुजनवियोगः अशम् अरतिं व्यश्रां संघत्ते कराति इत्यथः। 
त्र्धान्तरन्यासः ॥ ५१॥ 

८०} (खयात हेखि्कशं सवगम (यन खनत्थे गकर्भम कष्वर न; (कन दिेगैदिठ रंरप्न निवृ 
मप्र यदत छर्मार यान कक्न। (्लाकगाोनन्रम् प्डोभैवर उगेऽनङ्ि वकि कक्ि्ि| कनानिमद 

किग्राप्क स्दिक कनतजो कक्रम । 

८ । ८यंपन्नेे कुट्वुत्राशपतरे 4रेक्रने ङ ९ब्" यिग्र कोडा वमिग्र मश्मां शृषट्न शान ङर्सिन, 

शुषौननम रुष्धून ठेरडक। नङ्काट्त्र कि ८यन हि) क्रि नार्िघ्नन। ठखटः चखनवि्तरा् वकोष्ट् 

टश दन्न कब्र) भारक । 



पञ्चमः सगंः। १५१ 

तमनतिशयनौय' सवं तः सारयोगा- 
दविरहितमनेक्षेनाङ््भाजा फल न । 
अकछ्तशमकछ्तशलच्मोखेतसाशंसित' सः 
खमिव पुरुषकार शेलमभ्याससाद् ॥ ५२ ॥ 

इति भारविक्तती महाकाव्ये हिमवदर्णनं नाम 
पञ्चमः सगः ॥ ५॥। 

भ्रन्वयः। ब्रलश्लच््ीः सः षर्जनः सन्तः सारथीगात् भनतिशयनौयम् अनेकेन अङ्भाजा फनेन 
विरहितम् भक्तशं चेतसा भाशसित तंदधेलं ख पुक्षकारमिव श्रभ्यासरसाद ।॥ वाचा-षरकशलच्छा 
तेन चज नेन अनतिशयनीयः भरविरहितः भक्षणः खाशंसि०; रेन: ख; पुमप्रकार इव् अभ्यासे | ५२ ॥ 

तमिति। अक्षथाः पूर्णाः लच्छयः शोभाः यस्य मः अक्तशलन््ोः इति 
वहवचनाखितः बद्व्रोहिः। एवच्च ““उरःप्रभतिभ्यश्च" इति कपप्रत्ययान- 
वकाशः तत्र लच्छ्रोशब्दस्य एकवचनान्तपाठात् । नापि "नद्यतश्च'” इत्यस्य 
श्रवकाशः उरःप्रतिपाटसामध्यारेव। गेषिकस्त वेभाषिक इति अ्रवि- 
रोधः। सः अरज नः सवंत: सवंत सारयोगात् उतक्लष्टवल प्रयोगात् । “सारो 
बले स्थिरे च न्धाय्ये ्तोवे वरे विषु” इति उभयत्रापि अमरः । अर्नति- 
शयनोयम् श्रनतिक्रमणोयम् श्रनेकेन वदना अङ्भाजा ममौपं गतेन शोघ्र 
भाविना इति यावत् 1 फलेन कागथसिङा अविरदहितम् श्रशून्यं कासिद्े- 
रवश्य साधकम् इत्यथः। अक्ञग्रम् श्रतनु' त्ेतसा आशंसितं प्राप्तम् 
इष्ट गलम् इन्द्रकोलं सखम् आ्आत्मोयं पुरुषस्य कारः कम तं पुरुषकारम् उक्त- 
विशेषणविशिष्टं पौरुषम् इव अभ्याससाद् श्रधिष्ितवान् । मालिनोखत्तम १५२ 

इति खोमहामहोपाध्यायकोलाचलमज्ञिनायसरिविरचितायां 
किराताजु नोयव्याख्यायां घण्टापथसमाख्यायां 

पञ्चमः सगं: ॥ ५ 

०२ । शर्ब्नाखमन्नैत्र (मङे खस्दून शोग्र द्ये चूक्रषकोत्रवर् विशून हेखकोल गर्नवघ्ठ खरिकिंन 
कग्निघ्नन। ये नेर मर्द्वश। दलथप्म्रागं कगिद्लछ खनरिकप्मेप्र; यण्व्रखंरो दश्कट्त ४९। नु व्रि 

यस्घन येर् गोरेवाप अश वहतिनिर्दे'रु मधन गधन जाकोष्का कत्रिप्रिप्नन। 

पिणक 



षष्ठः सगः । 

रुचिराक्लतिः कनकंसानुमथो 

परमः पुमानिव पति पतताम् । 

घछ्तसत्यघस्िपथगामभितः 

स तमारुरोह पुरुद्धतसुतः ॥ १ ॥ 

तमनिन्द्य बन्दिनि इवेन्द्रसुत 

विहितलिनिक्कणजवयष्वनयः । 

पवनेरिताकुलविजि्मशिखा 

अगदो रुहोऽवचकरः कुसुमैः ॥ २ | 

रुचिराक्ततिरिति। श्रघो आसादनानन्तरं र्चिराक्षति; सोम्यविग्रहः । 

छतसत्पथः श्रवलम्बितसन्मामः ब्राकारानुरूपगुणवान् द्त्यथः । “यताक्तति- 
स्तत्र गुणा वसन्ति" इति सासुद्धिकाः, उपमानं श्रपि समानम् एतत् । 

मः पुर्हतसुतः श्रज्ञनः, कनकस्य विकाराः सानवो यस्य तं कनकसानुम् । 
गरुडमाव्याघं विगेषणम् एतत्। “समुदाये विकारषष्टगोख'” इति वह 
ब्रीहिः उत्तरपदलोपश्च । तम् इन्द्रकोलं परमः पुमान् विष्णुः पततां पच्चिणां 
पतिं मरुडम् इव । तिभिः पथिभिः गच्छतोति त्रिपथगा भगेोरधो । 
““श्रन्येष्वपि दश्यत" इति डप्रत्ययः, उपपदसमासः उत्तरपदसमासञ । ताम् 

अभितः अभिमुखम् अारुरोद । “समोपोभयतः शोघ्रसाकल्याभिसुखेऽभितः' 

दत्यमरः प्रमितात्तराठत्तम्। “प्रमिताक्षरा सजससेर्दिता” इति 

लच्तणात् ॥ १॥ 

रथ श्रस्य काथसिदिनिर्मिन्तानि सूचयन् मागं वण्यति-- तमिति। 

विहिताः अरलिगनिक्षणाः जयध्वनयः इव यैः ते तथोक्ताः ' पवनेरिताः पवनेन 

वायुना नुद्नाः श्रतएव अआङ्खलाः लोलाः विजिद्या; वक्रा शिखाः अग्राणि 

येषां त तथोक्ताः । “गिखा ज्वाल। ककिमौल्योः शिखाश्ाषाग्रमोलिषु'' इति 

वेजयन्तो । जगतोरुहः भरुः । किप । अनिन्याः अ्रनवद्याः ये वन्दिनः 

मतुतिपाठकाः ते इव तम् इन्द्रसुतम् रज्ञ ने कुसुमेः अवचकरः भरभिवदठपुः 
इत्यर्थः । “ऋच्छत्यताम्” इति गुणः। ` अत्र किरतैह श्चधेलात् कुसु- 



षष्ठः सगः । १५९. 

अवधुतपङ्जपरागकणा- 

स्तनुजाङवोसलिलवोचिभिदः | 
परिरेभिरेऽभिम॒खमेत्य सुखाः 

सुषदः सखायसिव त मरुतः ॥२। 

उदितोपलस्वलनसंवलिताः 

स्फ टह ससारसबिरावयुजः । 

मटमस्य माङ्गलिकतुव्यक्ततां 

ध्वनयः प्रतेनुरनुवप्रमपाम् ।। ४॥, 

अवसगगतुङ्गसुरदासतरी 
निचये पुरः सुरसरित्पयसाम् | 

मानां करखत्यं॑विक्तेपाथेत्े तु कमेत्रमेव । यथा “कराक्तान् वामः 
किरति" इति दृश्यते च धातूनाभथमे दात् कारकव्यत्ययः । यथा सिञ्चते 
च्रणाद्रीकर णयोः श्र्थयोः द्रवद्रव्यस्य कर्मत्वकरणत्वं । यथा--“मेघोऽग्तं 
सिद्धति मीः पयञ् ।* “सिच्चतोवाख्तेवेपुः" इति । अत्र वाक्ये समाम- 
गतयोरूपमयोः साध्यसाधनभावात् अङ्द्धिभावेन सङ्करः ॥ २ ॥ 

रवधघतेति । श्रवधताः प्रसारिताः पङ्जपरागकरणः यः त: ते तथोक्त 
इति सीरभ्योक्ति; । तनः जाङ्कव्याः सल्िनवोचोः भिन्दन्ति इति तथोक्ता 
दति शत्योक्तिः । सुखयन्ति इति सुखाः 'प्रचायच'सुखस्प्रगाः इति मान्योक्तिः । 
मर्तः वाताः तम् अ्रजु नं सुहृदः सखायम् इव अभिमुखम् एत्य आगत्य 
परिरेभिरे भ्राल्लिडिितवन्तः ॥ ३ ॥ 

उदितेति । उदितोपलेषु उन्रतपाषाणेषु सवलमेन प्रतिघातेन संवलिता 
चशिंताः श्रत: तूथघोष इव घुमघुमायमाना इत्य्थः। सफ टेः हंसानां सार- 
सानां च विवः युज्यन्ते इति तथोक्ताः । क्रिप । अनुवप्रम् भ्रपाम् अन्त 
पतन्तोनाम् इति शेषः । ध्वनयः अरस्य भ्रज् नस्य मङ्गलं प्रयोजनम् एषां ते 
माङ्लिकाः, “प्रयोजनम्' इति ठञ् । तेः तूव्यः छतां सुदं दषं प्रतनु; ¦ 
अतर अन्यस्य अन्यकायथकरणासम्वात् तूथक्तसुत्सटभीं मुदम् इति प्रति- 
बिम्बेन श्राक्तेपात् निदश्नालद्कारः ॥ ४ ॥ 



:१५द् किराताजनोयम् 

स ददश वेतसवनाचरितां 
प्रणति बलोयसि सम्दधिकरोम् ॥५॥ 
प्रवभूव नालमवलोकयितु 

परितः सरोजरजंसाऽरुणितम् । 

सरिदुन्नरोयमिव संहृतिमत् 

स तरङ्गरङ्कि कलह सकरुलम् ॥ ३ ॥ 
दधति चतोः परिणतदिरद 
सदितालियोषिति मदखतिभिः। 
अधिकां स रोधसि बब धृति 

महते सुजन्नपि गुणाय महान् ॥७॥ 

भवरुगेति । सः ग्रज नः पुरः अग्र अरवसुगयतुङ्गसुरदारुतरौ मग्नोत्रत- 
देवदारुदुमे बलोयसि बलवत्तरे । मत्वन्तात् ईयसुनि “विश्नतोलु क्” इति 
सतुपो लुक् । सुरसरिदत्पयसां निचये पूरे विषये वेतस्चवनेन वाणोरवनेन 
्राचरिताम् । “श्रध वेतसे रथाभृपुष्यविदुरशोतवानोरवच्जला' इत्यमरः । 
सखदिकरों ओयस्करौं लेके यथा दृष्टाम् इत्यथः। प्रणतिं ददश। या 
सवलोकदृ्टान्तभूला दति भाव; ॥ ५॥ 

परवभूवेति। मः श्रज॒नः परितः सरोजरजसा कमलरेणुना श्रररितं 
पाटलितम् उत्तरोयं च कुसुमादिना अरुणितं भवति संहतिमत् नोरम्मू' 
तरङ्गरङ्गिः वारितरङ्गशोभि सरिदुत्तरोयं स्तनांश्कम् इव खितं कनलद्ंस- 
छलं क।दम्बकुलम् अ्रवलोकयितुम् अलम् ्रत्यथं न प्रबभूव न शशाक। 
तत्सोन्दय्योहं ललवात् इति भावः ॥ & ॥ 

दधतोति। मः ग्रजुनः तोः चतानि दधति धारयति। कुतः} 
परिणताः तियग्दन्तप्रह्ारिणः दिरदाः यस्मिन् तैस्मिन् । “तिथम्दन्तप्रहारस् 
गजः परिणतो मतः” इति हलायुधः । मदखर तिभिः सुदितालियोषिति 
रोधसि श्रधिकां ति" प्रोति' बबन्ध निश्लोक्षतवान् इत्यर्थः । तथाहि- 
मदान् जनः रुजन् पोड़यन् अपि महते गुणाय उत्वार्षाय भवति महतृक्षता 
पोड़ा त्रपि शुभावहा एव इत्यथे: । तत् युक्त गजरुगणस्य अपि रोधसः 
श्रोतिक्ररत्वम् इति भावः ॥ ७ ॥ 



षष्टः सगः । १५८ 

अनुहेमवप्रमणेः समतां 
गतसूमिभिः सचर पृथभिः । 
स रथाङ्गनामवनितां करथे- 
रनुबघ्रतीमभिननन्द रुते: || ८ ॥ 
सितवाजिमे निज्ञगदू रुचय- 

लवो चिरागरचनापटवः | 
मणिजालमम्भसि निमग्न मपि 

स्फ्रितं मनोगतमिवाक्लतयः ॥ < | 
उपलाहतोद्धततरङ्गधुतं 
विना विधृतविततं मरुता । 
स ददश केतकशिखाविशदः 
सरितः प्रहासमिव फ़ेनमपाम् ॥ १०॥ 

श्रन्विति। सः भ्रजनः अनुहेमवप्रं कनकेसानुसमोपे। समोपाथ 
श्रव्ययोभावः । अरुणः कनककान्दय परद्नादिति भावः। प्रथभि 
ऊमि भिः समतां तुल्यरूपतां गतम् । सादृश्यात् दुविवेचम् इति भावः । सडह- 
भरतं सहचर प्रियम्, सद्र शब्दस्य पचाद्यजन्तन चरशब्द न ममासः। कर्ण 
दोनेः रुते: कूजित: अनुवध्रतोम् अन्विष्यन्तौं रथाङ्गनामवनितां चक्रवाकोम् 
श्रभिननन्द् । प्रक्षष्टप्रमदशनात् कस्य न ्रानन्द् इति भावः। ्रत्र तावत् 
ऊमांणां खधावल्यत्यःगेन आर्णयस्ो कारात् तदुगुणालङ्ारः । ^तदुगुणः 
स्वगुणत्यागादन्योतक्लष्टगुणखयात्।* इति लक्षणात् । तन्मूला च इयं 
चक्रवाक्याः सखकान्ते तरङ्गभान्तिरिति तदुगुणभूान्तिमितोरङ्ग'ङ्खिभावेन 
सद्धरः ॥ ८ ॥ 

सितवाजिन इति । चलवोचोनां रागः रच््नं वर्णणन्तरापादनं तस्य ग्चना 
क्रिया तत्र पटवः समर्था; रुचयः प्रभाः अभ्सि निमम्मम् अपि मणिजालं 
स्ाखयभूतम् इति भावः। मनोगतं स्फ रितं रोषादिविकारम् भराक्लतयो 
भ्र भङ्गादिवाद्यविकारा इव सितवाजिने अरज नाय निजगदुः न्नापयामान्रु- 
रित्य; । भ्राक्त्या हि मनोगतं विचक्षणा जानन्ति इति भावः ॥ ९ ॥ 

उपलेति । उपलः श्राताः अतएव उदडतश्च ये तरद्मः तः शतं 



१६० किराताजु नोयम् । 

बह वहि चन्द्रकनिभं विदधे 
धृतिमसख्य दानपयसां प्रटलम् । 
अवगाटमोचितुमिवैभपरतिं 

विकसदहिलोचनशत सरितः । ११॥ 

प्रतिबोधज भणविभिन्नसुखो | 
पुलिने सरोरुहटशश ददे । 

पतदटच्छमीक्तिकमणिप्रकरा 
गलद्श्ुविन्दुरिव शुक्तिवध; ।। १२ ॥ 

्ुचिरपसु विद्रुमलताविटप- 
स्तनुसान्द्र फ नलवसंवलितः 
स्मरदायिनः स्मरयतिस्ममभृश 

दयिताधरस्य दशनांशुभृतः ।। १३ ॥ 
निगंमरोघात् इत्यथः । जविना वेगवता मस्ता वातेन विधत विततं च केत- 
कस्य गिखाग्रं तदत् विशदम रपां फेनं दिण्डोरम । “हिर्डीरोऽबिकफः 
फोन” दत्यमरः । सरितिः प्रहासतम अरटृहासम इव उति उत्पा सः 
प्रजनः टद ॥ १०॥ 

बह्धिति । वल्िचन्द्रकनिभं मयुरमेचकमदशम । “समौ चन्द्रकमेचकौ" 
दूत्यमरः। वदु श्रनेकधा दानपयसां पटलम् । जातावेकवचनम् । बहवः 
मदाम्ब बिन्दव इत्यश्च प्रवगाढठम न्तःप्रविष्टम । गारः क्तरि क्तः । 
इभपतिम् इकचित विकमत् उग्िषत् सरितः विलोचनशतम इव दति उत् 
प्रर्ता। अस्य अरजे नस्य छतिं प्रोति' विदधे चकार ॥ ११॥ 

प्रतिवोघेति । प्रतिबोधः स्फ्.रखनं निद्रापगसश्च तत्र यत् जम्भणम. 
डच्छनता जम्भा च तेन विभित्रसुखो विखिष्टाग्रा, विघ्तास्या च। श्रतएव 
पतन् प्रसरन् अच्छः मौक्तिकमणौनां प्रकरः स्तोमः यस्याः सा तथोक्ता अत- 
एव गलदश्रुचिन्दुः इव खिता इति उतप्र ्ता। शक्तिः वध.; इव शुक्तिवधू 
पुन्िने शयनोये इव इति भावः) सरोरुद्टगा अलु नेन ददते दष्टा । श्रत 
प्रतिबोघादिविख्ि्टपदोपात्तानां प्रक्रतानां शुक्गिवष्वोश्च उपमारूपकयो 
साघधकनाधकाभावात् सन्देहसङ्करः । तत्तापेन्ता च श्रश्ुगलनोतप्रत्ता इति 
तयोः अद्धाङ्गिभावः॥ १२॥ 



वष्टः सगे. । १६१ 

उपलभ्य चञ्चल तरङ्गघुतं 
मदगन्धमुलितवतां पयसः । 

प्रतिटन्तिनामिव स सम्बवुधे 
करियादसामभिसुखान् करिगिः॥ १४॥ 
स जगाम वि्मयसमुदोच्य पुरः 
सहसा समुत्पिपतिषोः फणिनः । 
प्रहितं दिवि प्रजविभिः वसिते; 
णार द्भ्व विभ्रममपां पटलम् ॥ १५ ॥ 
म ततार सकतवतौरभितः 
णफरोपरिस्फ्रितचारुटगः । 
ललिता: सणवौरिव वृहव्नघनाः 
सुरनिन्नगामुपयतीः सरितः ॥ १६ ॥ 

शएचिरिति। श्रप॒सु शुचिः खच्छः तनुना सन्द्रण च फैनस्यल्वेनं 
प्ाकनेन संउनलिनः सङ्गतः {द्र प्रनताय. विटपः पन्नव;। “विरपः पल्लव 
खिङ्् विप्ठत(र म्तम्नग(खयेः' इति विश्वः। स्मग्दायिनः काभे.दोपकस्य 
टशनांशखतः टन्तकान्तिक्रलितस्य दयिताधरस्य दत्य: श्रघोगयघ 
दत्यादिना ष्ष्ठो। अगं स्मरयति म्म। “नट् म्मम“ इति भूताध लट्। 
“मितां षठः" इति ष्ठः । स्मर णान्तङ्क।र; ॥ १२॥ 

उपलभ्य ति। मः ग्रजुनः चञ्चनतरङ्ग; तं ततसंक्रान्तम् इत्यर्थः। 
मदगन्धम् उपलभ्य अश्र पयमः उल्यितत्तां रोषःदिति शेषः। कय्या- 
कराण यवादरमाम्। गशकपार्धिंवद्विषु द्रष्ट्व्यः प्रतिटन्तिनिम् दव अभि- 
सुख।न् त्रभिय।त,न् इत्य््रः। करिणः गजान् सम्ब बुधे ददः इत्यर्थः ॥१४६॥ 

स दइति। श्रज्ुनः पुर; अग्र सहमा समुत्पिपतिषोः समुत्पतितु- 
भिच्छोः। पतैः सन्नन्तात् उप्रत्ययः “तनिपटि्दिग्द्रिदिभः सन् इख 

वक्तथ्यः" इनि भिक्रल्य.त् इडागमः फणिनः मव्रम्य पजविभिः अतितवेगवद्धि 
ततरः फकारः दिति श्राक.शे प्रतं प्र रितं शरद्भ्चस्य विश्रमः इवं विश्वम 

सौन्दथ' यस्य तत् शुभ्रम् अ्श्टव्यापक' च इत्यग्रेः। अपां पटलं पुरः उद, 
विस्मय जगम । अतर उपभ(नुप्ररित। खभ वो ्तिरलङ्क,रः ॥ १५॥ 

9 9--~कि 



१६२ किराताज्ञनोयम् । 

अधिरुद्य पुष्पभरनम्रशिखेः 

परितः परिष्क ततलां तरुभिः । 
मनसः प्रसत्तिमिव बृत्ति गिरः 

प्रुचिमाससाद स वनान्तभुवम् ॥ १७ ॥ 

अनुसानु पुम्पितलताविततिः 

फलि तोशुभूरुह वि वित्तवनः । 

धृतिमाततान तनयस्य हर - 
स्तपस; धिवर्तुमचलामचलः ॥ १८ ॥ 

प्रणिधाय तत विधिनाध धिय 
टघतः प्रतनमुनमु निताम् । 

सडति। सः ग्रजुनः समैंकतवतोः पुनिनवतोः अभितः शफरोणां 
प्रोषटीनां परिस्फ रितानि एव च।रवः दृशः यसां ताः । सुरनिम्नगां गङ्गाम् 
उपयतो; भजन्तः । इणः एतु; उगित्त्वात् ङ्नेप् । अतएव उहल्नघनाः 
ललिताः सखो: इव ख्िताः सरितम्तताग अतिचक्रप्र ॥ १६ ॥ 

अधिरद्योति। मः अजुन: श्रधिर्द्य अर्थात् गिरिम् इति शेषः। 
पुष्पभरेण नस्नरशिखेः नताग्र : तस्भिः परितः परिष्कृ ततलां भूषितस्वरूपाम् । 
ग्रधःखरूपयोरस््ो तनम् इत्यमरः । “सपर्य चैभ्यः करोतौ मूषि" इति 

सुट।गमः। एवि शद्राम् श्रतएवं मनसः प्रसक्तिम् इव मूत्त मनःप्रस,दम् 
दरव सखितां तदतौ तद्वायोत्प्रन्ना। गिरः सूर्चि, वनान्तभुवम् श्राससाद। 
अन्तःगन्दः खरूपवचनः । “अरन्तोऽष्यदमित त्यो खरूपे निश्रयेऽन्तिक्ते 

इति वं जयन्तो ॥ १७ ॥ 
अनुसान्विति । अ्रनुसान् प्रतिसानु । वौ एमां अव्ययोभावः । पुष्पिताः 

सच्ञातपुष्पाः लताविततयः यस्मिन् सः फलिताः तरवो भ्रुरुहाः येषु तानि 
विविक्र,नि विजनानि परताजि वा तनानि यस्मिन् सः तथौक्तः। “विविक्तौ 
पूतविजनौ” इत्यमरः ) प्रचल: इन्द्रकीतः हरेस्तमयस्यं अजु नस्य तपसे तप- 
चधथम् अधिवसतुम् प्रविष्ठतुम्। तनिक्रियपेैक्षया समानकत्तं तान् 
तुमुन् । अ चलां छतम् उन्साहम् अ्रततन । अत्र अरचलविशैषणषपद।धंस्य 
ध्रतिकरणदेतुलात् काव्य लिङ्मलङगरः ॥ १८ ॥ 



षष्ठः सगः १६१ 

्रममादधावसुकर' न तपः | 
किमिवावसादकरमात्मवताम् ॥ १< ॥ 

शमयन. धृतैन्द्रिय शमेकसुखः 
श॒चिभिगगं रघमवं म तमः । 
प्रतिवासर सुक्ततिभिव'रधे 

विमलः कलाभिरिव शौतशुचः ॥ २० ॥ 

यरधरोचकार च विषैकगुगा- 

दगुण घ॒ तख धियमस्तवतः । 

प्रतिघातिनों विषयसङ्गरति 

निरपश्चवः शमसुखानुभवः ॥ २१ ॥ 
प्रणिधायेति। अथ तत्र श्रद्रौ विधिना योगशास्वानुसारेण धिय 

चित्तठत्तिं प्रमिध।य ध्यं यविषये धियः नियम्य। “नगद इत्यादिना 
णत्वम् । सुनितां दधतः तपस्यतः इत्यथ: । पुगतनमसुनेः अजु नस्य 
इत्यथ; । असुकरं दुष्करं तपः यम॑ खेदं न त्रादधौ न चकार । तथाहि-- 
्राव्मवतां मनखिनाम् अवसादकरम् अ्रणान्तिजिनकं किम् इव। न किचित् 
इत्यथ: । इवब्द्) वाक्यालद्धःरे ॥ १८ ॥ 

प्रामयन्रिति । रतम् इन्द्रियगमः विषयव्याघ्ठत्तिः एव एक सुख्य' 
सुखम् ग्राद्वादः येन सः तथ्रोक्तः आत्मारामः इत्यथ: । अनत छतम् दद्दर 
याणं शम॑; सन्तापनिवन्तनम् एकम् अ्रदितोयं सुखम् आष्वादश्च येन सः 
तथोक्तः । शचिभिः निभ्॑लैः गुणः र॑त्यादिभिः, अनात्र कान्तयादिभिः। 
अघसरयं पापरूपं तमः ्रज्नानम्, अनात्र श्रन्धकारं च शर यन् निवत्तंयन्। 
विमलः अमनिनः पापरहितः शभ्वः; अनत सः ऋजुनः प्रतिवासरः 
सुक्ततिभिः सुक्ततैः तपोभिः इव्यघः; । स्यांक्तिन्। कलाभिः शोतरुचिः 
चन्द्रः इव वद्धे ॥ २० ॥ 

अरघधगोचकारेति। किंच इति र.ध:। विषैकः त्वावधारण' सः 
एव गुणः तस्मात् तेन रतुना इत्यथ ; । “विभाषा गुणेऽस्ियःम्” इति 
पच्चमी । अगुणेषु कामक्रोधादिदीष्षु विषये । तदिरोधेन नञसमासः । 
धियः चिन्तव्रन्तिम् अस्तवतः निवारितवतः तस्य अजं नस्य निरुपश्नवः 



किरताञ्जु नोयम् । ५1 
711 । 

(= 

मनसा जपः: प्रगतिभिः प्रयत 

ससुपेयिवानधिपति न दिवः, 
सहज तरी जयशमी दधती 
बिभराम्बभूव युगपत् महसौ ॥ २२॥ 
शिरसा हरिन््रगिनिभः स वहन् 
क्त तजन्यनोऽभिषवग न जटाः । 
उपमां ययावरूगदोधितिभिः 
परिरष्टमूनि तमालतरी ॥ २३ ॥ 
ध तडेतिर्प्यघ् तजिद्यमति- 

श्रित मनोनधरयन् प्रचिभि 
रजयाञ्चकार विग्जाः स खगान् 
कमिवेशत रमयितु न गुणाः ॥ २४॥ 

निर्बाघः शमसुखानुभवः शान्त्यानन्दानुभदः प्रतिघातिनी सोपप्रवां विषय- 
सङ्ःरति' शब्द्।य.पभःगर् चिम् श्रघगौोचक।र विषयनिस्यृहः चकार दत्यथ:। 
उत्कर्स लाभस्य अप्रकष्टवं रः ग्यद्े तुत्रादिति भावः ॥२१॥ 

मनसेति प्रयतः अहिंसानिरतः मनस। ध्यानन जपेः विश्िष्िमन्ता- 
भ्यास; प्रणतिभिः नमत्कारः एवः मनोवाक.यफमभिः दिवः अधिपतिम् 
इन्द्र समुपेयिवान् उपसेदिवान् सः ब्रजु नः सहजेतरौ नैसगिकागन्तुकौ 
जोयते अनेन इति जयः वोररसः। “एरच्” इति शअ्रच। शम्यते अनेन 
दति शम; जयशमौ वोरणान्तिरमा दधतो पुष्णतो तजमो महसौ युगपत् 
बिभराम्बभूव बभाग । छ) दहवाम् ` इति विकल्पात् आराम्प्रत्ययः । अवत 
युगपत् वोरश्णन्ता धिकरगत्वाभिधानात् अस्य लोकाद् तमदहिमत' व्यज्यते ॥२२ 

शिरसेति। हरि्सिणिनिभः मरकतमगि्याभ+ः अभिषवणेन स्रनेन 
क्तजग्नः जनिताः अतः पिशङ्गो; इति भावः! जटाः शिरसा वहन् स 
श्रजु न: अरुणस्य अन॒रोः दे} यितिभिः परिखष्टमूधनि व्याप्तशिरसि तमानल- 
तरौ उपमां तमालतरोः सादृश्य ययो इति आथो इयम् उपमा । तरे 
ोपम्याधिकरणत्वात् तदपेक्षया सप्तभो ॥ २२ ॥ 

-छतेति । धृतहतिः धृतायुधः श्रपि श्रधृता जिह्मा मतिः .कुटिलमतिः 
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अनुकरूलपातिनमचर्डगति 
किरता सुगस्धिमभितः पवनम् । 
अवधौरितात्त वगुण सुखतां 
नयता रुचां निचयमशुमतः ॥ २५॥ 
नवपल्लवाञ्च लिश्रतः प्रचय 
बह तस्तरून् गमयतावन॑तिम् | 
स्त.गता टगः प्रतिनिग खटदुभिः 
णशयनौयतामुपयतों वसुधाम् ॥ २६ ॥ 
पतितं रपेतजलदान नभस 
प्रषत ग्यां णमयताच रजः। 

येन मः शटिभिः चरितः सुनोन् अधरयन् तिरस्क वन् वेषेण एव भषण 
नतु कम्मण इति भावः। कुतः? विरजा; रजगुणरल्ितिः म अजुन 
ग्धेगान् रज्य।च्चकार रम्यामाम। सक्ञमा सगरर्ण ननः८ वक्तव्य” 
दति नलोपः! तथघाटि--गुण्णः दयषदयः क्म् दव रम्यितुःन ईप्रत कं 
वा वोक्तं न शक्र वन्ति इति भावः। शदिः एव द्धि परं विश्वासमोज' 
परस्य न वेषः न अ्रपिम'म्तवः इति भवः ॥२8॥ 

श्रय रस्य त्रिनिः तपःमिदिमाह--अनुक्रलेत्याःदिना। अनुकूल 
पातिनः न तु प्रतिक्रूलपातिनम् अ्रचष्डगनिः मन्दगामिनः सुगन्धिम् । 
गन्धस्य त्वं तदटेका(न्तग्रहणिऽपि कव।नां निरङ्ग.गत्वषत् ममाम।न्तः। अथवा 
केचित् आगन्तुकत्वे अयि एकवचनन मम।मान्तम् इच्छ्न्त। पवनम् 
अभितः किरता प्रवत्तयता इत्यश्;। ऋतुः शरस्य प्राप्तः आ्रात्तवः। 
"“"ऋरतोरण'” इत्यग प्रत्य: । सः च अमा गुणः तिग्मत्वरूपः मः अ्रवीरित 
तिरस्क तः यस्य तम् च्र'शमतः रुचां निचय सुखतां सुखसशतां नयता प्राप- 
यता । नयतंहि क+कत्वम् । 

नवेति । प्रचये पुष्यावचयप्रसङ्ग नवप्र्नवा एव अ्नलयः तान् 
बिशभ्चतोति नम्नाम् तथोक्तान् बहतः उन् तर्न् इवनति' गम्यता 
“गतिबुद्धि" इत्यादिना तरूणां कम॑त्वम् । प्रनिफ' निजि निति णयम,य- 
ताम् उपयतीं शयनस्थानोभूताम् इत्य ; । वसुधां मदुभिः टनैः स्त. गता 
आ्रच्छादयता ॥ २६ ॥ 
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स दयालुनेव परिगाटकलसशः 
परिचव्ययानुजगहे तपसा ॥ २७ ॥ 
महते फलाय तदव च्य शिव 
विकसत्रिमित्तकुमुम स पुरः। 
न जगाम विस्प्रयवश्ष वशिनां 
न निहन्ति धं व्थमनुभावगुणः । र८ ॥ 
तदभूरिवासरक्तत सुक्लतं - 
रुपलभ्य बं भवमनन्यभवम् । 
उपतय्थ् राश्ितविषादध्यः 
शतयज्वनो वनचरा वसतिम् ॥ २९ ॥ 

पतितैरिति। अपतजनलदात् निरश्ात् नभसः पतितैः शअ्रपां एषतेः 
जनलविन्द्भिः ग्जग् गमयता तपसा क्रा दयलुना इव इति उतुप्र ता । 
दयालुव्वे हेत्" सूचयति-परिगाद्क्षणः ब्रतिक्तोणः मः अजुन परिचयया 
उक्तविधय। श षय अनुजग्धहे ग्रनुग्होतः। अनुग्रहः अत्र सरकारित्वम् 
एव सव्वैश्नूतानुक्ूल्यलिङ्गात् पचेलिम तपः अस्य इति भावः । अस्य स्रोक- 
वयस्य अपि एकवाक्यत्वात् उत्प्र क्ता एव प्रध।न।लङ्गारः ॥ २७ ॥ 

महत इति । मः रजु न: महतं फलन।य श्रं यसे शस्याय च विकसत् 
पूवो क्र' गिव' निमित्तम् एव कुसुमं पुरः अग्र श्रवेच्छ विस्मयवश न जगाम। 
तधाहि--वणिनिाम् अनुभाव एव गुणः सः च य' न निहन्ति विस्मयादि- 
विक्रार न जनयति इत्यध: जनने वा तपः न्नोयेत। “तपः न्नरति 
विस्मयात्” इति स्मरणात् इति भावः ॥ २८॥ 

तदिति। सुक्रतः तपोभिः करनी; अभूरिभिः कतिपयैः एव वासर 
कतं तत् प्रवो क्त भवम् अतः अन्यस्य नभवति इति अनन्यभवम् अन्यस्य 
अ्रस।ध्यम् इत्यथ ¦ । पच.यजन्तोत्तरपटेन नञसमासः । उपलभ्य नित्य 
्रा्यितविषदाः प्र प्रखदाः धियः येषां ते वनचराः। “ततुपुङ्षे क्षति- 
बहुलम्” इति बदहलग्रहगत् लुक् । शनन ग्लस्य वा मखानां यज्वनः 
परातक्रतोः। अत्र सख्यं य वशेषलःभः यजिसन्िघ.नःत् अवगन्तव्यः । “यज्वा 
तु विधिनेष्टवान्” इत्यमरः । “सुयजोड् निप” । वसतिम् उपतस्थुः 

(प्रापुः ॥ २९. ॥ 
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विदिताः प्रविश्य विहितानतयः 
शिधिलीक्ततेऽधिक्लतक्तव्यविधी । 
अनपेतकालमभिरामकथाः 

कथयाम्बभूवुरिति गोवभिदे। २०॥ 
प्रुचिवल्कलवोतवपुग्न्यतम- 
स्तिमिरच्छिदामिव गिरी भवतः । 
महते जयाय मघवन्ननघः 

पुरुषस्तपस्यति तपन् जगतोम् ॥ २१ ॥ 
म विभति भीषगभुजङ्गभुजः 
पृथ. विद्विषां भयविघायि घनुः । 
अमलेन तस्य घछ्रतसचचरिता- 

श्चगितिन चातिशविता मुनयः ॥ ३२ ॥ 

विदिता इति । वनचराः इति शअ्रनृदत्त नीयम् । विदिताः ज्ञाताः 
अनुमतप्रवेगाः सन्तः इत्यथ : । प्रविश्य विहितानतयः क्रतप्रणमाः अधि 
क्तक्षत्यस्य नियुक्रकरुमंणः भ्रोलरनगात्मकस्य विघौ अनुष्ठाने ग्ियिनोक्रत 
संति अ्रनपतक।ललम् अरनलिक्रान्तकालं यथा तथा गौतमि शक्राय इति 
वच्छमाणपक्रारण ऋनभिरामकथ।ः यख।व्यवाचः। ""चिन्तिपूजिकयधिकरुम्बि- 
चख" इति श्रडः प्रलयः । कथय,म्बभ्रूव ॥ २० ॥ 

शच।ति। शुचिना वल्केन वन्कलेन व.तम् ्राच्छादित' वपुः यस्य 
मः। तिभिरच्छिदां सादोनाम् अन्यतमः इव खितः इत्य नपरे न्तः] 
अनघः पुरुषः ड भगवन् ! भवतः गिरौ उन्द्रकोने जगतीं भुव' तपन् 
तापयन् महते जयाय तपस्यति तपश्चरति । “कमणो रोमन” इत्यदिना 
क्यङि लट् ॥ २१॥ 

जयाय तपस्यति इत्य क्त' तत्र रेतुमादह-- स इति। भोषदेते इति 
भषणो । नन्द्रादिलात् चय् प्रत्ययः; । तौ च तौ इव भुजङ्गी चतौ इव भुजी 
यस्य सः तथोक्रः पुरुषः, विदहिषां भयविधायि प्रथ्, धनुः बिभति अतः 
जयार्थो इत्यथः; । अमलेन तस्य परुषस्य चरितेन धृतानि यैः ते मुनयः 
श्रतिश्टयिताः अतिक्रान्ताः ॥ २२ ॥ 
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मरूतः शिवा नबद्ृणा जगतो 
विमल नभो रजसि वर्टिरपाम् | 

गुगसम्पद्ानुगुगतां गमितः 

कुतस भक्तिमिव भूतगण: ।। २३ ॥, 
इत तगनभिभवन सगा- 
म्तमुपामत गुरूमिवान्तमद्ः । 

विनमन्ति चास्य तरवः प्रचय 
परवान् म तन भवतव नगः ।। ३४ ॥ 
उर सत्वमाह विपरश्रमता 

परम वपुः परघयतोव जयम् । 
ग्र सिनाऽपि तस्य नवमङ्मन 

विभुतानुषङ्गि भवमति जनः ॥ २५ ॥। 

घ्र अम्य तव्ःि्गिः वणयि मरत इत्यादिना मर्तः वाताः 
शिवा; सुषा; जगती प्रथ नवद्धम। एयनामनाद्यनुकूल। इत्यघ : । नभः 
विम्न' नोहारादिरदिनः रेजसि सति श्रां व्रष्टिः भवतति शेषः। कि 
बहना, अरस्य पुरुषस्य गुणमन्मदः अरनुगुणत।म् ब्रनुकरूनतां गमितः वशी 
क्तः इत्यथ ; । भृतगणः एृथिव्य,दिणञ्चक्रः भक्तिं सेवां कुरुते इव इति 
उत्प्र क्षा ॥ ३२ ॥ 

इतरतःनि। जिन्व खगः पणव; तम् तरन्तं अन्तिक्र सोदन्ति इति 
न्तसदः अन्तंव,भिनः। मनू" इति किप । गुरुम् इव इतरे- 
तरेषम् अननिनप्रन अद्रङष उपरापन मन्तं | प्रचत्रे पुष्पावचये तरवः 
अरस्य तिननरन्ति फरपतेयाः भर्ति द्यव्रः अद्य इति सम्बन्धमामान्य 
प्रो । रिं बहुना, मः ननः इन्दर )लः भवत्य दव तन पुरुषेण परवान् 
पर।घानः मासिकस्य क्तव इव तस्य ्रतिश्यः वत्तते इत्यश्रः॥ २४ ॥ 

उविति। किच्च पिपरि ्रमनता अयसे रपि अखमरारित्यम् उर् 
म्बू स्छम् अन्तःमारम् ग्रां दुरे सस्य खञउय.सम्भवात् इति भावः। 
परमं वपुः जय' प्रथयति च प्राक)रण एव {ष्ण .त्व' गम्यते इत्यथ ; । शमिनः 
शान्तस्य श्रपि तस्य नवसङ्गमन त्पृवप्र।सो जनः विभुतया; प्रभाव 
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ऋषिवगजः स यदि देत्यकुकले 
यदि वान्वये महति भूमिश्ताम् । 
चरतस्तपस्तब वनेषु सहा 

न वयथ निरूपयितुमस्य गतिम् ॥३६॥ 
विगगय्य कावगप्रनेकगुग 

निजयाथवा कथितमल्पतया । 

असदप्यटः सहितुम्सि नः 
क्र वनचरः क्त निपुगा मतयः ॥२७॥ 

य्रधिगम्य गुह्कगगादिति तत् 
मनसः प्रिय पियमुतस्य तपः । 

निजुमोप हषेमुदित मघवा 
नयवत्म गा; प्रभव्रतां हि धिव: ॥३८॥ 

प्रनुषद्धिः व्यापकं न तु हिखंकत्वानुषङ्गि इति भावः। भयम् एति। 
प्रान्तोदुभवं पराभवं गमयतोति भावः ॥ ३५ ॥ 

अथ ईटृणः असौ कः इति चेत् तन् न विद्यः इति ग्राह--कषौति। 
सः पुरुषः ऋषिवंगजः वा उति शेषः काकरु; वा । यदि वा दैत्यकुले जातः 
इति शेषः । यदि वा महति भूमिशताम् अन्वये जातः। तव वनेषु तपः 
चरतः अरस्य गतिं खरूपं भिरूपयितु वय महन्तं इति सद: । पचाद्यच् । 
न सहाः स्म दति शेषः ॥ २६ ॥ 

अृषटपरिभापणापरायं परिहरन्ति -विगणय्यति । अनेकगुणं बद्फलं 
इन्द्रता वयनेकफलसाधकतवेन योग्यम् इत्यध; । कारणः तपोर्प्रं विगणय्य 
विचा अ्रघवा निजया नंसगिक्या अन्यतया बवालिश्यन वा कथितं नः 
अस्माकम् अदः इद" वचनम् इत्यघंः। अमत् असाधु अपि सदहितु' सोट्म्। 
“तोषसदह” इत्यादिना विकन्पत् इडागमः । ब्रहसि योग्य; श्रसि। 
तहि सदेव किं न उक्तं तत्र॒ आहः वनेचराः क्र? निपुणाः मतयः 
विवेकवुदयः क्र ९ न उभयं सङ्गच्छते इत्यथः । अन्नानं न अपराध्यति 
इति भावः। श्र्धान्तरन्यासः अ्रलङग९: ॥ २७ ॥ 

अधिगम्मति । मघवा इन्द्रः इति पृवोक्शुद्यकगणात् तत् मनसं: 
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प्रणिधाय चित्तमथं भरक्ततया 

विदितऽप्यघवं इव तत्र हरिः । 
उपलेञ्च मस्य नियसम्धिरतां 

मुरसुन्दगौरिति वचौऽभिटश्च ॥२९॥ 

मुकभाग्मेकमगु ममभिदा- 

मतिद्ररगं युतममोघतया | 

अविपन्न। लच्य , सस्वमपरं कतमद् 
विजयाय युयरसिव चित्तमुवः ॥४०॥ 

प्रिय' प्रियसुनस्य श्रन् नस्य तपः अधिगम्य क्नाला। गुःपिन्नया मभ्ान- 
कत्तं कत्वात् क्तान्यत्रनिदे श; । उदित तत् तपसः टेवकाराथत्रात् उतुपन्न' 
हष निज्लुमोप मोपयामाम । तथाहि -प्रभवनां प्रन्रूणां धिय; नयवत्म गाः 
नोतिमगान्साःर्खः हि। अन्यथा मन्वभर्ं काश्चह्यनिः स्यादिति 
भावः; ॥ २८ ॥ 

गिधियेति। अथ इरः इन्द्रः चित्तं प्रणिधाय विषयान्तरपरिहारग 
च्रात्मनि च्रवस्याप्य तत्र तस्मिन् अजुन भक्तेतया विद्दि अपि। उपलन्नण 
ठतोया। सषूवडव अरविद्धित इतं इत्यश्च पूवादिभ्यो नवभ्यो वा 
इति विकल्यात् न {गरन्रादगः। अस्य रजुं नस्य नियति श्िरतां दाच्यम् 
उपलब्ध " परगो्तितुम् दइव्ययः। नं। पप्रलोत्यश्म् इति भावः। सुरसुन्दरो 
इति वच्यमाणप्रकारं वचः श्रम्िद्वे॥ ३८ ॥ 

सुकुमारमिति । ममभिदां ममच्छेदिनाम् अस्तान्तराग्णं मध्ये इत्यधेः । 
“तश निदारषणम्"” इति प्रौ । श्रप्ररम् यन्यत् कतमत् । “वा बहनां जाति- 
परिप्रख्रं डतमच् ।' गयम् इव मुकुमनं समरन नतु कठिनम्। अन्यत् 
तु कठिनं भवति। त्या एकाः न बन् नत्तु भवति। तधा अशु 
सद्म न स्थलम् म्रलन्यनच्छप्रतैगित्वादिति भावः तत् तु लच्यलच्य- 
प्रवेणि। तथा अतिदृरगः टृरनच्यमेदि तत् तु समोपलच्यमेदि। त्था 
अरमोघतया अमोघत्वगुणेन युव युक्त, न कदाचित् व्यभिचरति इति भावः। 
्रन्यत् तु कदाचित् अपि लन्यात अपराध्वति। तथा अ्रविप[ल]च्यम् 
श्रसत्प्रतिक।स्म्। अन्यत् विद्यमानप्रतोज्ारम् भ्रष्ठ चित्तञुवः कामस्य । 
कन्तेरि षष्ठो । विज्ञयाय एतद्विशेषरविशिष्टमसतम् भस्ति इति शेषः। न 



षष्ठः सगः । १७१ 

भववोतये हतडहत्तमसाम् 
्रववोध्वारि ग्जसः शमनम् 
परिपीयमानमिव वोऽसकले- 
रवसादमति नयमाञ्नसिभिः ॥४१॥ 

बद्धा गतं जग॑ति भूतसख्जा 
कमनौयतां ससभिदलय घुग । 
उपपारिता विदधता भरतौ; 
सुरसद्ययानसुमुखो जनता ॥४२॥ 
तद्ुपल्य विघ्रयत तस्य तपः 
कतिभिः कलासु सहिताः सचिवं ; । 
छतदौतरागमनसां ननु वः 
सुखसङह्िनं प्रति मुखावजितिः ॥४३॥ 

किचित् अस्ति इत्यधः। अत्र उपमानद्कारः। साभिप्रायविगरषणतात 
परिकरानलङ्घारश्च। तयाः उभया; अद्खाङ्िमातिन सङ्करः ॥ ४० ॥ 

असामथ्यगङ्कां परिष्टरति--भवेति। भववोतये मंसारनितत्तये 
$ ततरहत्तमसां निरस्तमद महानां यागिनां सम्बन्धि रजोगुणः रजोधनि 
इति ख्िष्टरूपकं, तस्य शमनं निवन्तेकम् अववोघः तत्त्वज्ञानम् एव गरि तत 
वः गुमाकम् श्रसकलें; श्रसमय्रः नयनानि एव ब्रस्नलयः तः परिपोय 
मानम् इव दति उत्प्रक्ता। ्रवसाद' तपःच्यम् एति। मुक्तान् अपि 
वध्रतोनां वः कथम् अस!मध्यम् इति भावः। अत्र उतुप्र्षारुपकयोः 
सङ्करः ॥ ४१ 

बद्पेति । किच्च पुरा जगति बहधा गतां नानामुखेन द्प्रिकौमण 
कमनोयतां चन्दराद्यपमानद्रव्यगतनावरछ' समभिह्त्य संख्टद्य भवतोः विद- 
धना जता भूतरूजा ब्रह्मणा जनता जनसमूहः । “ग्र।मजन" इत्यादिना 
तक्। सुरसद्मयानसुमुखो खनाकयात्राप्रवणा उपपादिता क्ता। सखर्गस्य 
अपि यत्प्रसादात् सवेलोकश्राष्यत्व' तासां वः कथम् अ्रसामध्यम् इति भावः । 
रत अपसरसां प्रकोणलाव्यमंग्रहासम्बन्धेऽपि ततुसम्बन्धाभिधानात् 
अतिशयोक्तिः ॥ ४२ ॥ 



१७२ किराताजनोयम् । 

अविश्ष्यमेतदभिलष्यति सः 

दिषतां वधेन विषयाभिरतिम् । 

भववोतये न हि तधा स विधिः 

क्त णरासनक्त च विमुक्तिपथः ॥४४॥ 

पृथुघान्ि तव प्ररिवोधि चमा 
भवतोभिरन्यमुनिवद् विक्ततिः । 
खयशासि विक्रमवतामवतां 

न वघष्वघानि विसख्रषन्ति धियः ॥८५ ॥ 

अध कायशक्तिमाह--तदिति। तत् तस्मात् ममथत्वात् कनासु 
गोतवादादिषु कतिभिः कुगलं : सचिव: गन्धर्वे; सहिताः उपेत्य गत्वा तस्य 
पुरुषस्य तपः विन्नयत विन्नवत् कुरुत विहत इत्यथः । विघ्रवच्छन्दात् मत्व- 
न्तात् ““तत्कगोति" इति णचि लोट. । णाविष्टवद्भावात् मतुपः लुक् । नच 
श्रत अजसामध्यगशद्खा काया इति अर्थान्तरन्यासेनादह --ह तेति! ननु सम्बो 
धने हे अपसरसः ! हतानि वशोक्लतानि वौोतगगागां नि;स्प हाणां सुसुक्त णां 
मनांसि चित्तानि याभिः तासां वः युमाकम् अ्रपमरसां सुखसङ्धिनं पुरुषं प्रति 
सुखाभिलाषिण' प्रति अवजितिः विजयः सखा सुखसध्या न तु दुष्कर 
खलु । तेन अयं सुखाथ न मुमुक्षः दति उक्तम्। अर्थान्तरन्यासः ॥४२॥ 

अघ सुखमद्धिलमाद--ख्विख्ष्यति) हे अ्पसरमः। सः पुरुष 
हिषतां शत्र णां वधेन गतर हननदारा विषयाभिरतिं विषयसुखम् अभिलष्यति 
वाच्छति “वा भाश इत्यादिना श्यन्प्रत्ययः। एतद्विषयासक्तत्वम् 
अविखष्यम् अविचायम्। अविखष्यम् श्रसन्दिग्धम् । “कऋ्रदुपधाच्चाक्त, - 
पिचुतेः” इति क्यप. । _ भवतोभिन सन्द म्धव्यमित्यथः । हि यस्मात् सः 
विधिः “स विभति भःषणभुजञ्लभुजः इत्यादिश्चोकोक्तः अनुष्टानप्रकारः 
भववोतये संसारमुक्तये न भवति । कुतः इति बआ्राह-- शरासनः धनुः क ! 
विसुक्तः पन्थाश्च क्र १ इय परस्पर' विरुदम् दरत्यथः । न खलु हिंसासाध्या 
सक्तिः इति भावः । अर्थान्तरन्यासः अनलङ्क [रः ॥४४॥ 

न च शापभयम् अपि सम्भाव्यः यस्मात् इति श्राह-एथिति। 
एथुधान्नि मषहातेजसि तत्र॒ तस्िन् पुरुषतिषये अन्यमुनिवत् अन्यस्मिन् 
सुनी इव । “तत्र तस्य व" इति वतिप्रत्ययः । विक्लतिः कौोपनविकषारखच भव- 



षष्ठः सगेः । १७३ 

अआशसितापचितिचारु पुरः सुराण- 
मादेणशमिव्यभिमुखं समवाप्य भत्तः। 
लेभ पगा य॒तिममच्य वधसमुह 
सम्भावना द धिक्षतस्य तनोति तजः ॥४६॥ 
प्रगतिमघ् विधाय प्रश्यिताः सद्यनस्ताः 

स्तनभगनमिताङ्गोरङ्गनाः प्रीतिभाजः। 
अचलनलिनलच्मौहारि नालं बभूव 
स्तिमितममरभत्तद्र ट मत्ता सहस्रम् ॥४८॥ 

दति ग्रौभागविक्षती किराताज् नये महाकाव्य 
युवतिप्रस्यान नाम षट्रः सगः ॥६॥ 

तोभिः मा परिबोधि मा विज्ञायि मा णकः इति यावत्। वुध्यतैः कर्मणि 
लृड माडङ.यौगात् आाशोग्यं अड़ागमाभावय्। तथाहि--सखयशांसि अवतां 
रक्षतां यशोधनानाम् इत्यथः। विक्रमवतां धपिप्रः चित्तनि वधषु 
स्तोविषयेषु अघानि व्य्नानि। `दुःग्रैनोव्यमनेष्वघम्” इति वैजयन्तो 
न विखषन्ति । अधान्तरन्यामः। स्त्ोहिंसायाः शूराणां यगाह्ानिकरत्व।त् 
नसवथावो हिनस्ति स इत्यथः।। ४५॥ 

भरागंसितति। अमचय वधृमसूहः अप.मग्सां गणः सुराणां पुरः अग्र 

आ्रशंसितापचितिभिः अपेक्तितसम्भावनाभिः चार् यशर तथा । 'न्तयाच- 
योरपचितिः" इत्यमरः । अभिमुखं समन्तः भक्तः स्वामिनः इति 
पूर्वोक्तम् आदेश" नियोगं समवाप्य परं द्युतिं लेभे। तथाहि- -अधि- 
कतस्य कचित् अधिकारे नियुक्तस्य सम्भावन। खा्मिक्तता पूजा तजः कन्ति 
तनोति ॥ ४६ ॥ 

प्रणतिसिति । अध प्रणति विधाय सद्यनः इन्द्रभवनात् प्रथिताः 
प्रचलिताः स्तनभरः नमितानि अङ्गानि यमां ताः। श््रङ्गगात्रकगरटं भ्यो 
वक्तव्यम्” इति डोष । प्रोतिभाजः सामिसनश्यावनया मन्तुष्टाः ताः ब्रङ्गना 
अर्लनलिनानां स्थिगकमलानां लच्छ्मोः इरति इति तत् तथोक्तम् तदृवत् 
मनोहरम् इत्यधेः । कुतः १ स्तिमितः विस्मयनिखलम् श्रमरभन्त : अद्दां 



सप्तमः सगं; । 
श्रीमद्धिः सरथगजेः सुराङ्गनानां 
गुप्रानामथ मचिदस्िलोकभत्त् : । 
सम्मच्छद्रलघुविमानरख भिन्न 
प्रस्थान समभिदध खदङ्गनाद 
सौत्कर्ट रमगगणरनुप्रकीर्णात् 
निर्वाय ज्वलितरुचः पुरात् मघोनः । 
गामागामुपरि विवखतः म्थितानां 
नासैदे चरितगुगल्वमातपत : ॥र॥ 

महस्त कत्तं द्रष्टम् अन' समध न बभूव । तामां मीन्दथसागरस्य उदं न- 
त्वत् इति भावः । अत्र उपमालङ्कारः ॥ ४७॥ 

इति ओोमदहासरहोप।ध्याय कोलाचनसल्िनायस्रिविग्वितायां 
किराताजु नोयव्याख्यायां घण्टापद्ममाख्यायां 

षष्ठ; सगः ॥ ६ ॥ 
----= 

ख्रीमहिरिति। त्रय प्रष्याननन्तरं य।म्धिः भोभावद्धिः सह रथगजन 
सरथगजाः तै; । “तेन महेति तुल्ययोगे" इति बद्ब्रीहिः। व्रवाणां 
लं।कानां भत् : तिलोकभत्तु ; इन्द्रस्य । ^“तद्धित॑थ इत्यादिना उत्तरपद- 
समासः । मचिवः गन्धर्वे; गुपानां सुराङ्गनानां प्रश्नः गमनम् अलघुषु 
महत्त विसमानरन्ध षु विमनानां कुरिकुहर्थु भिन्नः प्रतिष्वानः अनेको 
भूतः अतएव संसूच्छ्न् व्यप्रवन् सुदङ्गनादः ममभिदषे ्राचख्यो। 
पौरेभ्यः इति शेषः अस्मिन् मग प्रहषि णोतत्तम् । 'नोजोगः विदश- 
यतिः प्रहषि णोयम् ' इति लक्तणात् ॥ १॥ 

सोत्कण्ठं रिति । सत्वरं : श्रवेक्तणोत्सुकेः इ त्यथः । अ्रमरगणण; श्नु 
प्रकोणात् श्रकोर्णात् उ्वलितरुचः दोप्परभावात् मघोनः इन्द्रस्य पुरात् अ्रमरा- 
वत्याः नियाय निगंत्य। यातः क्तौ खखप. । विवस्वतः उपरि शितानां 



सप्तमः सगः । १७५ 

घे.तानामसिसमुखपातिभिः समीरैः 
आयासादविशदलोचनोत्पलानाम् । 
आआनिन्य मट्जनितां यः बध नाम् 
उष्गाशुयुतिजनितः कपीलगगः ॥२॥ 
तिष्ठह्िः कथमपि टद्वतानुभावात् 
आक्तष्ट: प्रजविभिगयत' तुरङ्गं : । 
नेमोनामसति विवर्तने रथौ 
सआसेद् नभसि विमानवत्प्रहत्तिः ॥४॥ 

कान्तानां क्षतपुलकः म्तनाङ्गगी 
वक्रषु च्य ततिनलक्रेषु मीक्तिकाभः। 

रमाणम् ्आतप्राचायन्तं इति अआ्रातपत्रं : । “ङपि" इति योगविभागात् 
कप्रत्ययः | चग्तिगुण्त्व' न अआसेदट न प्राप। [ यातपत्लाणाम् 
्रतपनिवारणाकरणात् इति भावः | तामां सय्यौपरिस्थितत्वात् अतपा 
मभ्भवादिति भावः ॥२॥ 

ध तानामिति। अभिमुखप्रातिभिः ममोरेः प्रतिकूनव।ग्रुभिः घतानःम् 
इति ट्निमित्तस््चनम्। श्यामात् गदिप्रयामात् श्रविणदनीचनोत्पनल।नां 
वघनाम् उष्णां शद तिजनितः अातपक्रतः कपोनानां रागः पषटनत्वं मदेन 
जनितां यिय' तत्सष्टणीैँ ययम् इत्यश्र; । अतेएव निदटग नालङ्कार: । आनिन्ये 
आनोतवान् वध; इति शेषः । आराङ्पृवात् नयतेः क्तरि निट । जकागानु 
बन्धत्वात् ( पत्ते ) आत्मनेपदम् ॥ इ ॥ 

तिद्ठह्िरिलति। कथम् अपि बादृम। "कथमा तश्ाप्यन्ते यर 
मौरववादृयोः'' इति वं जयन्तो । दैवतानाम् चरनुभावात् तिर्वि; त्रपतङ्धिः 
त्ययं; । रथविशेषणम् एतत् । प्रजविभिः वेगवड्धः तुरङ्गः ग्रायत' दूरम् 
आक्रष्टः रयौघं; वियति आकाशे नमोनां यक्रघाराणाम् । “चक्रधाग 
प्रधिनमि. इति यादवः । विवत्त मे श्म असति विमामवत् विमानः 
नाम् इव इति उपभा । “तत्र तस्यं व” इति वतिप्रत्ययः । प्रत्तिः मतिः 
श्रासेदे प्राप्ता। सदेः क्मसि लिट. ॥४॥ 

कान्तानासिति । कान्तानां स्तनानाम् श्रङ्करागे क्तपुलकः जनितो. 



१७६ किगताजु नोयम् । 

सम्पदे श्रमसलिलोद्भमो विभूषा 
दम्यागां विक्षतिरपि श्रियः तनोति ॥५॥ 
गजदटिः पथि मरुतामभिन्नरूप 
उष्गाचिःस्फ टगतिभिष्व जांशुकानाम् । 
तेजोभिः कनकनिकाषराजिगीरैः 
यामः क्रियत इवं स्य मातिरेकः ॥६॥ 
रामागामवजितमाल्यसीकुमा्यै 
सम्प्राप वपषि सहत्वमातपखय । 
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गन्धर्वे रधिगतविस्मय : प्रतोये 
कल्या विषं विविवता विधातुः ॥७॥ 

र दः कतगेमान्चः इत्ययः । अ ता; प्रष्टा तिलकाः येषां तेषां तषु वक्तषु 
मोक्तिकाभः ख्ममलिनोद्धमः सव दद्द: विभूषा भूषणः मम्पदे सम्पन्नः | 
कत्त रि लिट. । तघ्रार्धि. रस्याणां स्वभावसुन्दराणां विक्ततिः अपि खय 
तनाति । अतः स्ंटस्य स्यि विभ्रूुषणत्वम् उपपद्यत इति भावः ॥ ५॥ 

राज्िरिति। मरुतां पयि आकाशे राजद्धिः दोथमाणैः अभिन्ररूपः 
अविच्छिन्ताकारः यत एव उस्क्तामःम् उचोपिड़व स्फ टगतीनि दोप्तमार्गाणि 
तेः कनकस्य निक्राषः कषण तस्य राजिः रेख। तदत् गौरः अरूण; । “मौर 
पातेऽरुगे ख त" इति विण्वः । ध्वजांशुकानां तेजोभिः पताकाकान्तिभिः 

प्रयामः तेषाम एव दं घ्य सातिरेकः मातिशयः क्रियते स्प्मद्व क्तः शव 
दोश्मीः ध्वजपटः स्वतजःप्रसारेण दोघ तमा इव लच्यन्तं इति उप्प्रक्ता। सा 
च उत्काद्य्.पमान्प्रागिता ॥ &॥ 

राप्र(णामिति। माना एव पराद्य तस्य सौकुमच्यम् सवजित' येन 
तस्मिन् कुसुमात् अपि सनोद्रे इत्य्थः। गमाणं वपुषि त्रातपस्य । 
छ्य कमणि षष्ठो । सहत इति सहः क्षमः । पचाद्यच। तस्य भावः 
सदत्वम । तत् सम्प्रप सति अधिगतविस्मप्रेः सम्प्ासाखययै; गन्धैः 
विधातुः विधु रृट्टिस कल्याणो साध्वो यखंयसो उपकारकत्वात् इति 
भावः । विचित्रता नानाविधतव' प्रतीये भ्रवगता न्नाता प्रतिपूर्वात् इणः 
कंश्मसि लिट् ॥ ७॥ 



सप्तमः सगे: । | १.७७ 

सिन्दूरैः क्रतरुचयः सश्मकच्याः 
सोतोभिस्िदशगजा मद क्षरन्तः । 
सादृश्य ययुरसकांशुरागभिन्रं - 
वषड: स्फ रितशतृद् : पयोद: ॥ ८॥ 
अत्यध' दरुपसदादपेत्य टूर 
पय्यन्तादहिममय सवमग्डलस्य । 

्राशानामुपरचितामिवेकवेशौ 
रम्यामि तिदशनदौं ययुबेलानि॥ € ॥ 
्रामत्तम्रमरकुनाकुलानि धन्वन् 
उद तग्रधितरजासि पडजानि। 

कान्तानां गगननटदोतरङ्गश्नौत 
सन्तापं विरमयति स्म मातरिष्वा॥ १०॥ 

सिन्दूरैरिति। मिन्द. नागसं्नवास्यं ; रायदरव्यविगषैः । “सिन्द रं 
नागमश्नवम्” दत्यमरः। क्रतरुचद्रः अनङ्कता इत्यथः। संह इसन 
वाच्याभिः मध्ये मजन्धनेः सदनजन्यःः । “तन महेति तुन्ययोशे" इति 
वहत्रोह्िः । (कच्या प्रकोष्ठ हम्याद्ः काड्धयां मध्यं मवन्धने" इत्यमरः । 
खं(तोभिः सप्तभिः सदनाडोभिः । ` करात्कराभ्यां मेदाच्च नताभ्याच्च मद् - 
च्य् तिः" इति पानक्ाप्य । करात् नामारन्धाभ्याम् इव्यथ्ः। मदं त्तरन्ती 
वषन्तः तिदशगजाः असमस्य अकस्य अशनां रागेण आर्खयन भिं 
संरष्ट : वषं द्धिः स्फ्.रितग्तद्धरेः स्फ् रिततडित्कः पयोदः सादृण्य' ययुः 
इति उपमालङ्कारः ॥ ८ ॥ 

अत्यधेमिति । बनानि मैन्धानि अत्यथं दुरुपमदात् दुःसहात् अहिद्- 
मयखमण्ड़लस्य सूथविम्बस्य पथन्तात् ममोपत् द्रम उपेत्य श्रागत्य 
श्राणानाम उपरचितां गुम्फिताम् एकूवेणोम् इव शिताम इत्यतप क्ता। 
रम्याः ऊमंयः तरङ्गाः भङ्यश्च यस्या; तां तविदश्नदीं मन्दाकिनीं ययु 
प्रापु; ॥ < ॥ 

आ्रमत्तति । श्रामत्तं : श्रमरकुलः श्राकुलानि उड तानि उलयापितानि 
१२--कि 



१७८ किराता नोयम् । 

सम्मिन्नेरभितुरगावगाहनेन 
प्राप्यो्वौरनुपरदवो विमानपङ क्तौ: । 
तत्परव प्रतिविदध सुरापगाया 
वप्रान्च्चलितविवत्तनं पयोभिः ॥ ११॥ 

न्तानां ग्रहचरितात् पथो रव्नना- 
मच्ताग्रत्ततसुरव ष्मवं दिकानाम् । 
निःसङ्ग प्रधिभिरुपादट् विहत्तिः 
सम्पीडक्त भितजल षु तोयदेषु ॥ १२ ॥ 
तप्तानासुपदधिर विषागभिन्नाः 
प्रह्राद सुरकरिणां घनाः त्षरन्तः। 

ग्रथितानि अन्योन्यमम्बडानि च रजांसि. येषु तःनि पङ्कजानि घुन्वन् 
कम्पयन् सुरभिः इत्यध; । गगननदो 1¶ङ़ : गंत: मातरिखा वायुः कान्तानां 
सन्तापं विरमयति स्य गमरयामास। मातरि अ्रन्तरिक्ले खयति इति 
मातर्याखयतोति चेति निर्क्तिः ॥ १० 

सम्मिब्रोरिति। इभतुरगावमगादनन हस्त्यश्वावनोडनेन मभ्िर्न; सत्त 
मितेः सुरापगायाः पयाभिः क्तभि: पटवाम् अनु पदव्याम् इत्यर्घः। 
लक्णेव्यग्भ,त'" इत्यादिना कम॑प्रवचनाोयप्वात् दितोया। उर्वो; विपुला 

विमानपङ्कौः प्राप्य तत् एव पूव ततूप्रवम् इदे प्रधमः यथा तधा आकाण- 
गद्गया; तराभावात् इति भाव, । वप्रान्तषु रोधोभूभिषु सवलितानि 
विवत्तं नं प्रत्याचत्तिः वप्रान्तस्बनितविवन्त न॑तरान्तसबलनप्रतिवत्तं नम् । 
“वप्रः पितरि कंदारे वप्रः प्राकाररोधसोः'' इति वजयन्तो। प्रतिविदपैं 
चक्रं इति ्रतिगय{क्रिः ॥ ११॥ 

क्रान्तानामिति। ग्रहेः सूय्यादिःभः चरितात् आसितात। कर्मणि 
कः । पथः मागात् । क्रान्तानां निष्कुन्तानाम् अच्वाः चक्राधाराः दार्विशेषाः 
तेषाम् अग्रः त्तताः दारिताः सुरवेष्मबेदिकाः येः तेषां रथानां प्रधिभि 
नेमिभिः चक्रान्तः । “चक्र रथाङ्ग तस्यान्ते नमिः स्तो स्यात् प्रधिः पुमान” 
इत्यमरः । सम्पोडेन नोदनेन क्ञुभितानि जलानि येषां तेषु तोयदेषु 
निःसङ्गम् भ्रप्रतिघात' यथा तथा विह्ठत्तिः परिभ्रमणम् उपाददे खोक्तता 
इति ्रतिश्योक्तिः खभावोक्य। संख्ज्यते ॥ १२ ॥ 



ध 
नत्र. 
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सप्तम; समः । १७९ 

युक्तार्ना खलु महतां परोपकार 
कल्याणो भवति सुजतस्पि प्रहत्तिः ॥ १३ ॥ 
स वाता मुहरनिलन नीयमाने 

दिव्यस्वोजघनवरांशुक्षे विहत्तिम् । 
पर्थ्यस्यतपृथ मरिमेखलांशजाल' 
स'जन्न युतकमिवान्तरौोयमूर्वोः ॥ १४ ॥ 
प््ार्दरीक्नततिलकासतुषारपात; 

प्रह्लाद शमितपरिश्रमा टिगन्तः। 

कान्तानां वहमतिमायय् : प्रयोदा 
नाल्पौयान् वह मुक्तत हिनस्ति दोषः ॥ १५॥ 

तक्षानामिति । विषाणभित्राः गजदन्तत्तताः । “विषाण दन्तगृद्कयोः" 

दति हलायुधः । अतएव क्षरन्तः खवन्तः घनाः तप्तानां सुरकरिणां 
प्रह्लादम् उपदटधिरे उपचक्रिरे। तथाहि -परोपकारे गुकानाम् श्ासक्ानां 

महतां सतां रुजतस् अपि पौडयतसु श्रपि विषये कन्यःग हितकारिमो 
खलु प्रत्तः व्यापारः भवति इति अ्रथान्तरन्यासः श्रलङ्गारः। ततो युक्त 
मेघानां गजटन्तत्ततानाम् रपि तदाद्वादकत्वम् इति भावः ॥ १३॥ 

संवातति। मंवाता मंवदहता । वातगत्यथ्त्वात् शप्रत्ययः । अनि- 
लेन कामिना इव इति भावः दिव्यस्त्ोरां जघनेषु वर' यं" यत अशुक 
तस्मिन विहत्तिम अरपसार' मुदः नोयमानं सति पय्स्यत् प्रसपेत् एध 

विशन मगिभेखनां शजानलम् अर्वा: नुतकं चलना्प्यम् इव । “युतक 
म्ये युग्मं यीतक्तं चननऽपि च" इति विश्वः ।--म्रन्तरे भवम् अन्तरोयम् 
अधोऽ"शकम । “गहादिभ्यश्च” दति छप्रत्ययः । अ्रन्तरोयोपसंव्यानपरि 
धानान्यधोऽ'शएक" इत्यमरः । स'जन्न स जातम । जनिधातोः कत्त रि ल्िर। 
उत्प्र कालङ्गारः ॥ १४ ॥ 

प्रतोति। तुषारपातैः गोकरवरषैः। 'तुषारौ हिमशोकरौ” दति 
विश्वः । प्रत्यार्दीक्ञततिलकाः माजिंतविशेषकाः रपि शमितपरिशखमा 
प्रह्लादम् अ्ानन्द' दिशन्तः पयोदाः कान्तानाम्। कनत्तरि षष्ठो । वद्मतिं 
सम्प्रानम् आययुः । तथाहि--श्रल्योयान् ्रल्यो दोषो बह प्रभूतं सुक्तम् 
उपकारं न हिनस्ति न इन्ति। श्रयान्तरन्प्रासोऽलद्नरः ॥१५॥ 



१८० किरावाजं नोयम् । 

यातस्य ग्रथिततरङ्सं कताभे 

विच्छद विप्रयसि वारिवाहजाले । 
अतेनुस्विद् गवध.जनाङ्गभाजां 

सन्धान सुरघनुषः प्रभा मयोनाम् ॥ १६ ॥ 

स सिद्धावितिकरणेयसत्िवद - 
रालापेः पिपतिषतां विलद्भन वौधौम् । 
चासीद दणशशतलोचनध्वजिन्या 

जौमृत रपिहितमानुरिन्द्रकौलः ॥ १७ ॥ 
कीर्णा मुखनलिनेवि लासिनीनाम् 
उद. तस्फरटविणदातपवफना । 

यातस्येति। ग्रधिलतरङ्ग' बद्धोसि यत् सैकतं नस्य आभा इव श्राभा 
यस्य तस्मिन् । {विगतानि पयांसि यस्मत् तस्मिन् निर्जले। “शेषादिमाषाः' 
इत्यदिना पाकलिकत्वात् नञ्समासन्तः। उगप्रमतिपाटस्त् पयःश्ब्द्स्य 
एकवचनान्तस्य एव इति न कञ्चित् विरोधः। वारिवाहजासे मेघदन्द् 
विच्छेदं त ग्रातस्य मुरघनुपः इन्द्रचापस्य तिदगवधजनाद् भाजां मग्णोनां 
तदद्सद्भिविभूषामणोनाम् इत्यग्रः। प्रभाः कान्तयः सन्धानम् श्रातनु 
चक्र; । अव श्रामरगप्रभागाम् इन्द्रधनुःसन्धानासम्बन्धेऽपि सम्बन्धामि 
धानात् अ्रतिश्योक्िरलङ्रः ॥१९॥ 

संसिाविति। संसिदौ काथ्सिदहिदिषये इति इत्य' भाविना प्रकारेण 
कर्तव्यम् इति करणोयं तन सच्रिजदं: संयोजितः इत्यर्थः । अलाप; श्राभा- 
परी उपलक्ितया । "स्यादाभाषणमालापः" इत्यमरः। दशशतानि 

संख्या येषु तानि ल।चनानि यस्य मः सहसखनोचन इत्यथः, तस्य ध्वजिन्या 
सेनया पिपतिषतां पलिण्णं वोधीं मागम्। “पिष्जन्तो नभसङ्मा" इत्य- 
मरः । “तनिपति'' इत्यादिना विकल्पात् इडागमः । विलङ्य जःमूतर 
जोवस्य उदकस्य मूतः पटवरन्धः येषां तर्तंः। एषोदरादित्वत् साधुः। 
परपिहितसानुः आच्छादिततट०उन्रतः इत्यथः । इन्द्रकोलः शराषेदे प्रातः 
सोदतैः कमणि लिट् ॥१७॥ 



समः सगः । १८१ 

सा तुथ्यं ध्वनितगभौरमापतन्तो 
भूभत्त : शिरसि नभोनदौव रजी ॥ १८ ॥ 
सेतुत्व दधति पयोमुचां वितानं 
सरग्भादभिपततो रथान् जवेन 

: अआनिनुनि यमितरश्मिमुगनघोणाः 
क्षच्छ ण क्तितिमवनामिनस्तुरङ्गाः ॥ १< ॥ 
मान्द्रं नगमभितः कर ग वर्य्याः 
पर्य्यन्तस्थितजलदा दिवः प्रतन्तः 
सादृश्य निलयननिष्य कम्पनं ; 
आजगम् जं लनिधिशायिभिनंगेन्द्रः ॥ २० ॥ 

आअआकीर्णेति। विलासिनीनां मुखवनलिनैः। उप्रमितममासः। आकष 
व्यापा उद तानि ऊच्चैम् उत््तिप्तानि स्फ्.टानि श्रमद्कःचिलानि। विश्णदात- 
पत्राणि शवं तच्छत्राखि फेना इव यस्याः तथोक्ता तदधष्वनिर्तः वाद्यदघापैः 
गभोरं यथा तथा भूभत्त: इन्द्रकौलस्य शिरसि आपतन्तौ सा सेना नभोनदौ 
दरव रेजे ॥ १८] 

सेतुत्वमिति । पयोमुचां वताम सेतुत्व' दधति सति मंरम्भात् आटो. 
पात् जवेन अभिपततः भेघघरन्दम् अधरोक्रत्य धावतः इत्यथः । तधाभूतान् 
रथान् नियमितः अक्त; रश्मिभिः प्रग्रहः भुमनाः च्राकु्चिताः घोणा; 
प्रोधाः येषां तं; । “कुचचितं नतम् । श्राविड' कुटिन' भुम्न' वैवित' वक्रम्" 
दूत्यमरः। "किरणप्रग्रहौ रश्मो" इत्यमरः) प्राणा तु प्रौद्रमस्ियाम" 

इत्यमरः । श्रवनमन्ति इति अ्रवनाम्िनः अ्रवनतप्र.कायाः तुग्ह्रमः सच्छे 
महता प्रयत्न न सितम् आ्रानिन्य: इति स्वभावारकिः ॥ १८॥ 

` माहन्द्रमिति । मादन्द्रः नगम् अभितः इन्द्रकोलाभिसमुखम । “अभित 
परितः" दत्यादिना हितौया। दिवः अन्तरिक्नात् पतन्तः अवतरन्त 
पय्यन्तस्िताः पश्व स्था जलदाः येषां ते कर गव्याः कर्णघु व्ययाः यष्टा 
दत्य्ः। “न निडधारण'' इति षष्टठोसमामनिषेप्रात् "सप्तमो इति याग- 
विभागात् स्मोसमासः निलयने खाने निष्य कम्पपत्तं: नियलप्तौः जल- 
निधिशायिभिः नगेन्द्रं: मनाकादिभिः सादृश्यम् आजग्म: इत्य पमा ॥२०॥ 



र् किराताज्ञं नौयम् । 

उव्ङ्ग समविषमे सम॒ म्ादे,: 
क्रान्तानां वियदभिपातलाघवेन । 
भा मूलादुपनदि स कतेषु लेभे 
सामग्रा खुरपदवो तुग्ङ्माणाम् ॥ २१ ॥ 
सध्वान' निपतितनिभ रासु मन्द्रः 
सम्मच्छन् प्रतिनिनदैरधित्यकासु। 
उट्ग्रौव घनरवश्ड््या मयरः 
स।त्कग्ठ ध्वनिरुपशुख ३ रघानाम् ॥ रर ॥ 
र्भित्रामविरलपातिभिमय खं- 

नौ नानां शशमुपमेखल मणशौनाम् | 

विव्छिप्रामि वनिता नभोऽन्तराकषि 
वप्रा्भःसुतिमवलो कय।म्बभूवुः ॥ २३ ॥ 

उत्सङ्ग.इति। मद्ाद्र उङ्क सूधि विषये यत् ममविषम' समः च 
विषमः च निश्नोन्नतं तस्मिन् । दन्द कवद्वावः। वियदभिपातलाघषेन 
गगनमञ्चारपारवेन ममम् एक्ररूपम् आआराहावरोदहरहितम् इत्ययः । 
क्रान्तानां गच्छतां तुरङ्गमाग्णं चखुरपदवो खर्पङक्तिः उपनदि नदौ- 
समोपे। “ग्रव्ययःभावश्च' इति नपुसकलात् इखत्वम् । सैकतेषु 
आमूलात् मूनम् श्र(रभ्यं श्रादित सारभ्य इति यावत् समग्रस्य भावः 
सामग्रा' साकन्य', मवे व्यञ, नेपधर। म॑कतात् अन्यतर निम््ेषु गगनचारेणख 
समप्रदेशवत् विषमेषु मररसुःस्पशाभावात् विचित्रा सुरसरि । संकतेषु त॒ 
सवत्र ममतात् ब्र्विाच्छन्ना उत्यथः॥२१ ॥ 

सध्वानभिति। सध्वान' मगब्दः निपतिताः निभराः प्रवाह्य; यासु 
तासु । “प्रवाहो निभरो मारः" इत्यमरः अ्धित्यकासु नगोद्भूमिषु। 
'भूमिरूइ मिय" इत्यमरः । ^उपाधिभ्यारः' इत्यादिना व्यकन्- 
प्रयः मन्द्रं: गन्भ)रेः। "कन्नो मन्द्र॒ गश्मोरे' इत्य पररः । प्रतिनिनदं 
प्रतिष्वनेः मन्मन् वद्र मानः रथानां ध्वनिः घनरवशङ्या मेघगजितभ्वमेण 
इति भ्ान्तिप्रदलङ्ारः। उदृग्रोवः मयर: सोक्क्टम् उप्रशुखवे उपश्नतः। 
खणोतेः कमणि लिट. ॥ २२॥ 



स्मः सगः । १८२ 

भआासट्नादिप्रपदवोमदानिलाय 

क्रष्यन्तो धियमवमत्य गतानाम् । 
सव्याजं निजकरिणोभिरात्तचित्ताः 

प्रस्थान सुरकरिणः कंथञ्चिटौषः ॥ २४ ॥ 
नोरन्ध पथिष गजो रयाङ्गनुत्त 
पय्यंसखन्नवसलिलारूग' वहन्तो । 

आतेने वनगहनानि वाहनौ सा 

घर्मान्तन्न भितजलेव जक्कन्या ॥ २५ ॥ 

सश्धित्रामिति। खरिरलपतिभिः निरन्तरप्रसारिभिः उप्रमेखन' 
मम्बलःतरेषु इल्यधंः । “श्रघ्र मेखना यखोणिस्धानःऽद्रिकरक करटिबन्पेऽसि- 

बन्धन" ` यादवः। नोनाना मगौनां मयुखेः गः सभ्धिन्राम् एको- 
भरताम् अतएव नभऽन्तगाने विच्छित्राम् इत स्थितम् इति उत्प्रचा। 
वप्राश्यःमरुतिः वप्रोदकधारं वनिताः ब्रवनौकयाम्बभूवुः । वप्राग्भःसुतः 
यधवलिसत्यागेन  इन्द्रनोनानां नानिमखौकाररूपतद्गुणोल्यापिता 
विच्छ टोम्त्ता डति . योः अटः ङ्गभावेन मङ्करः। तन च नैल्याविच्छद्- 
शप्र} भ्वान्तिमान् व्यज्यते ॥ २३ 

अआसब्रति। धुरं गताः तषां घर्गताना नियन्त.णां धियम् अवमत्य 
अगणयित्वा अवन्नाय इति यःत्रत्। आसन्रायां हिपपदव्यां वनगजमाग यः 

मदानिनः तस्म क्र ध्यन्तः त' प्रति कुष्यन्तः । क्र धद. ह” दत्यादिना सम्प्र 
दानत्ात् चतुर्धोँ । मव्य ज' सकपटः निजकरिणणेभिः ग्रात्तचित्ताः आक्द्ट- 
चिन्नाः सुरकरिणः टेवनागाः प्रस्थान गमन कथित् कष्टन ईषुः 
अभिनेषुः ॥ २६९॥ 

नोरन्ध मिति । नोरन्धु" मन्द्रः पथिषु रथाङ्ग: चक्रौः नुन्नं प्र रितम् । 
नुत्तनुब्राप्तनिष् व्र तविदल्िप्न रिताः समाः” इत्यमरः । पय्यस्यत् प्रसरत् 

नवसलिनम् इव श्रर्ण' रन्गे वन्न्तो सा वाहिनी सेना घमान्तं प्राठषि 
्ुभितजला कलुषोटका इत्यश्च: । जङ्क्. कन्या गड़न दव वनानि फलकुसम- 

प्रधानानि गद्नानि जोर्णानि च तानि च तानि वनगहनानि अतन 
व्यानशे, श्रत समासगतवाक्यगतोपमयोः अङ्गङ्िभाषेन सङकरः ॥ २५ 



शय किरावाजु नोयम् । 

सम्भोग्तमगहनामयोपगङ्ख' 
बिभ्राणां ज्वलितमणौनि सं कलानि । 
अध्यष्् ख तकुसुमाचितां सहाया 
छतारं रविरलशादलां धरिवौम् ॥ २६ ॥ 
भूभत्त : समधिकमादधे तदोर्व्याः 
श्योमन्नां हरिसखवाहिनोनिवेशः । 
संसक्तौ किमसुलभ' महोदयानाम् 
उच्छाय' नयति यदृच्छयापि यींगः ॥ २७ ॥ 
सामोदाः कुसुमतरुखियो विविक्ता 
सम्पत्तिः किसलयशानिनौ लतानाम् ॥ 

सम्भोगेति । श्रथ व्रत्रारः शक्रस्य सहाया; सचिवाः गन्धर्वा; उपगद्ग 
गङ्गसमोपे । अव्ययोभावस्य नपु कत्वात् इशखतवम्। मम्भोगक्तमगदनाम् 
उपभोगयोग्यवनां ज्वलिताः मण्या येषु तानि सकतानि विभ्ाणाम्। 
श्रञजः क्तरि लटः णनच् । च तं: खव'पतितं : कुस्मः आचितां व्याप्ताम 
अविरलाः सान्द्राः शादलाः भादप्रायप्रदेणः यस्यांसातां घरितौम् अध्यषु 
अधितस्ट् वसतयंजा दित्वात् मम्प्रसारश्मम् , अत्र धरितरोविरेषणा- 
थानाम् अधिवासदेतुत्वात् अनकपदयहतुक' काव्यलिङ्गमलद्धारः ॥ २६ 

भत्तरिति। तदा छरिसखवार््िननिकरेणो गन्धव सेनाशिविगम। 
<भनिव शः शविरोदादविन्य।सेषु प्रकोत्तित ति शश्वतः । भ्रमत्त 
पव तस्य उर्व्याः समधिक ' पत्र स्मत् अभ्यधिकः यथा तथा गओोमत्तां खियम् 
इत्यथः । श्रादधे जनयामास । तधारि-- महोदग्रानां महात्मनां संसक्तो 
सम्यकसम्बन्ध । “स भक्ता” इति पाटे तु सम्यकसवायां किम् असुलभ? 
न किञ्चित् दलभम् इत्यवः । यतः यद्टच्छवा दंवात् योगः अपि उच्छछायम् 
खत्कषं नयति । अरत प्रक्रतय च्छ्य: योगस्य उत्कषाभिघानादप्रक्षत- 
भक्तियोगस्य उत्कर्षाधायकत्वं कैमुतिकन्यायेन अथापत्तिरिति प्राकरणिकात् 
अप्राकरणिकर्् याधापत्तिरलङ्कारः। तदुक्रम् -“एकस्य वसुनो मावादययत्र 
व॑शू्बन्यथा पतेत् । कीमुत्य न यतः सा स्यादर्थापनिरलङ्या ॥” इति ॥ २७ 

सामोदा इति । सामोदाः ससोरभाः कुसुमप्रधानाः तरवः; । शाक- 



सप्तमः समः । १८५ 

साफल्य यरमराङ्नोपभुक्ताः 

सा लच्मीरपकुरुते यया प्ररेषाम् ॥ २८ ॥ 

क्रान्तोऽपि विदशवध जनः पुरस्ता- 

ज्लोनाहि्व सित विलोलपल्ल वानाम् । 
सेव्यानां हतविनयेरिबाह्रतानां 
सम्यक परिहरति स्म चन्दनानाम् ॥ २८ ॥ 

उत्रुष्टष्वजकयकङ्टा धरितो- 
मानीता विदितनयं; श्रम विनेतुम् । 
आआनिप्तद्र् मगहना युगान्तवातेः 
पर्यस्ता गिरय दव दिपा विरजुः॥३२०॥ 

पाथिःवादिषु द्रष्टव्यः तथां शिवः सखदयः तिविक्ताः विजनप्रटेणाः। 
“'विविक्रविजनच्कछत्रनिःनाकास्तया रहः" इत्यस्मरः। किंगनलयशानिमो 
खतानां नवपल्लवन्रुतवन्नानां सम्पत्तिः एनाः श्रसराङ्गनोपमुक्लाः सन्यः 
साफल्य' यग्रुः । तथादि --यया नचा करणेन परेषाम् उपक्रुसते लन्म)- 
वान् इति शेषः! सा नन्सो; नान्यं ति भावः। परपासित्यत्र “अनुकर 
भगवतो नारायणस्य” इत्यादिवत् क्रियायोगे हि सम्बन्धसामान्यं षष्टो ॥२८ 

क्लान्त इति । क्रान्तः श्रपि तिदशवध्रजनः पुरम्नात्- अग्र लोानानां 
संयितानाम् अष्रौनां श्वमितेः निःश्वासं; विलीनाः पल्लवाः येषां तषां 
चन्दनानां सम्मकः छतविनवैः दजन; चन्तं ; आ्राह्नतानां महतानां सेव्यानां 
प्रभूणां सम्पकंम् इव परिहरति स्म। दृष्टवदृदृष्टमख्ष्टाः गुणाद्धया अपि 
त्याज्या इति भावः ॥ २९ ॥ 

उत्स.ष्टति। उत्स, टाः आक्तिप्ताः घ्वजाः कुथाः ब्राम्तरण्ानि कङ्टाः 
तनुव्राणानिच येभ्यः त। "प्रवेश्यास्तरणं वणे; परिस्तोमः कुथो दयोः" 
दरत्यमरः । विदितन्यः गिक्ताभिनज्ञ; यन्त भिः यमं विननु' क्षमम् श्रपनतु' 
धरित्रोम् अआनोताः निकेग्यमाना इत्यत्र; । ̂ दिप; युगान्तवानैः आनिप्तानि 

ध उद तानि दर् माणां गहनानि वननि येभ्यः ते पय्स्ताः विपयासिता; मिरय 
इव विरेजुः श्भिरे ॥ २० ॥ 



८६ किराताजं मोयम् । 

प्रस्यानश्मजनितां विहाय निद्रा 
मामुक्तं गजपतिना सटानपङ । 
शय्यान्त कुलमलिनां चण विलोनं 
सरस्भच्य् तमिव गर्ल चकाश ॥ २१॥ 
अआयम्तः सुरसरि टोघमदडवरत्मा 
सम्प्राप्त वनगजदानगन्ि रोधः । 
सू द्ानं निहितशिताङ्् श विधुन्वन् 
यन्तार न विगगयाञ्चकार नागः ॥ २२॥ 
्रारोट् : समवनतस्य पौ तेष 
माशङ् पयसि समोरिपे करग | 
सम्माजन्नसगमदटखतो कपेःलौं 
सस्यन्द मद इव ग्रीकशः कर णीः ॥ २२॥ 

प्रस्यानति । गजपसपिमि प्रस्यानयेमेण गम्रनक्षं गेन जनितां निद्रा 
विद्ाय श्रामुक्ते अतएव मदःनपङ्् गः मदग श््यान्ते शयनोयप्रदेशे षण 

विलानं तम्नम् अलिनां कुन सबभ्ण उत्यान म्भसि चत श्ट खड्ल 
निगडम् इव इत्यत्प्र त्त, । “रथ शधङ्ने। अन्द्. कौ निगडोऽस््ौ स्याद्" 
इत्यमरः । चकाशे शष्एसं \२९॥ 

आयस्त इति । वनगजटानस्य गन्धः त्रस्य अलि इवि तथोक्त गोधः 
परङ्ून्लभित्यथेः । सम्प्र, गन्तम् श्रायम्तः उतुसुकः प्रयत्न कुर्वाणः 
इत्यधेः । “यसु प्रयन्न” इति धतो; कत्तरि क्तः। चिन्त्, सुरसरिदीघेन 
गद्ाप्रवाहैण दु' वत्म यच्य सः। नागः गजः निहितः द॒त्तः रितिः तोच 
अङ.गः यस्मिन् । “अङ्णोऽस्तो रणि; स्तिया ' भित्यमरः । त' मूदान' विघु- 
न्वन् रोषादिति भावः। यन्तरं न विगण्याञ्चकार न विगण्यामास्र ॥२२॥ 

्रारोदृ.रिति। समवनतस्य जलपाना्य॑म् आनतपूव कायस्य करणो 
गजस्य । “करेणरिभ्यां स्व) नम" इत्यमरः । करेण पोतस्य शेषे पयसि 
भारोद्.: हस्तिपकात् साशङ्क सभय' सभोरिते चिषे सति इत्यथः । 
शोकरः अम्ब्कणः अर्पि मदस्ुतो मदध।रे वथो; तौ कपोलौ स्मान् 



सप्तमः सगः । १८७ 

चाघ्राय क्षणमतित्.ष्यतापि रोषा- 
दुत्तौर निहितवित्रत्तलोचनेन । 
सम्य त्तं वनकरिणं मदा॑म्ब् सैक- 
नाचेमे हिममपि वारि वारणेन ॥ ३४ ॥ 
प्र्चोतन्पदसुरभोणि निन्रगायाः 
क्रीडन्तो गजपरतयः पयांसि क्रत्वा । 
किञ्चल्कव्यवहिततामदानलेखे- 
र्ते: सरसिजमयिभिः कपोल : ॥ २५ ॥ 
आकौग' बलरजसा घनास्ण न. 
प्रकतोभेः सपदि तरङ्गितं तदेष । 
मातङ्ञोन््रधितसरोजर गुपिङ् 
माञ्धिष्ठ' बसनमिवाम्ब् निवभासं ॥ ३६ ॥ 

प्रमृजन् । “सृजरजादो मक्रम विभाषात्रडिवक्तव्या" इति व्रडिः। मद दव 

सस्यन्द् सुख्ाव । मदसम्प क्म्य रटमाद्यात् स्दापभा ॥ २२॥ 

अ्राप्रायेति। अतिद्टृष्यता अपि प्रति पिप्रामता श्रपि क्षणम् आघ्राय 
रोषात्उत्तौरं परतीर । विभक्तार्थं अव्ययोभायः। निरिति विच्रत्ते घृणितं 
लोचन यस्यःतेन प्रतिगजदित्तया इति भावः । वाबणन हिमं शौतनम् 
अपि वनकरिणाः सटाप्वुसकः दानधाराभिः सम्पक्रः वारिन आचमन 
पोतम्“ “चमु अदन" इति घातोः कमणि लिट् ॥ ३२४ ॥ 

प्रश्ोतदिति। क्रडन्तः विदरन्तः गजपतयः निम्नगायाः गङ्गायाः 
पयांमि प्रयातद्धिः तरह. मदैः सरभोणि कचा किचत: कमेः व्यव- 
हिताः तिगेडहिताः ताम्राः तास्रवणणः दाननेखाः मदगाजयः येषु तः अतएव 
मरसिजगन्धिभिः कपोलं; उपलत्तिताः मन्तः उत्त रुः निज रसुः । अत्र मदः 
सररसिजगन्धयोः समयोः विनिमयेक्तया समपरितरित्तिरलडुमरः । तन गजाना 

निम्रगायाश्च परिमलबव्यत्यय;न्तरसःरम्भो व्यज्यत ॥२५ ॥ 
आ्रकोसंमिति। घनारुणेन मान्द्रलोहितेन । विशेषणसमासः । बनः 

रजसा सेनापरागेण आकण मपदि प्र्नोभैः आआलोडनैः तरेषु तोरेषु तरद्धितः 
स्ञाततरङ्ग' तारकादित्रत् इतच् । यदा तरङ्गवत् क्तः मतन्तात् 



१८ किराताजु नोयम् 

पौमदि नियमितकन्धरापरान्त 
संसक्तीरगुर्वनेषु साङ्हारम् । . 
सम्प्राप निरुतमदाम्ब् भिगंजन्द्र 
प्रस्यन्दिप्रचलितगण्डश् लोभा ॥ २७ ॥ 
निःश ष प्रणमितरशु वारणानां 
सोतोभिमंदजलमुज भतामजखम् । 
आमोद" व्यवहितभूरिपुष्पगनो 
भिन्न लासुरभिमुवाह गन्धवाहः ॥ २८ ॥ 
सादृश्य दघति गभौरमेघघोष - 
र्चिद्र्त भितखगाधिपश्र तानि । 

“तत्करोति” इति गिचि कञ्मणि करः, ाविष्ठवद्वावात् मतुप्रो लुक् । तधा 
मातङ्घ; उन्यथितानां लुलितानां सगजानां रणः पिङ्ग पिशङ्म् अग्न 
माच्जि्ट न महारजनन श्रारक्तं भाजि वमनम् उव निवभासे। "तन 
रकम्" इति अग "भाज््िष्टठम्'' इत्यत्र “कौशेयम् इति वा पहि काशाड- 
टञ, इति कोशण्रन्दात् टञ् । `"कारेय' क्मिकोणत्थम्” इत्यमरः ॥ £ ॥ 

गोमड्धिरिति। यौमङधिः गोभावइ्धिः निर्याताः कन्धराः अपरान्ताः 
चरमपादाग्राणिच येवां तैः। `'त्रपरः पञथचिमः पादः'' इति दौजयन्ती। 
पअगुरुवनषु साड हार' साद्ःविक्पं यथा तथा समक्त निख्रतानि प्रख्तानि 
मदाम्ब न येषां तः गजेन्द्र; प्रस्यन्दिनः जनस्राविनः पचनिताः ये गण्डतरला 
च तापलाः तेषां भोभा मम्प्राप प्राप्ा। कमणि निर। “गग्डप्रानास्त 
च्थताः स्यनोपलः निरः इत्यमरः त्रत रान्छस्य अन्यशभाप्राप्य- 

सन्धवात् तत्सटगो भोभा इति प्रतिविम्बत्वानेपात् निदशनालद्भारः ॥२७॥ 
निःेषमिति । गन्ध वहति दति गन्धवाहः वारु: । कमणि अण । 

निःशेषं यय। तथ। प्रगमितः शणः येन तत् मदजन्' खोतोभिः मदनाडोभिः 

अजखम् उनज्पतां वषतां वारणानां सम्बन्धिनं व्यवरितः। तिरस्क तः भूरि 
बदल: पुष्पगन्धः येन मः “त्राः फल्लाः एनाः । लताविशेषाः। पोका 

चन्द्रवालं ला इत्यमरः । तत्प्रष्पाणि च एलाः। वृष्य जातोप्रमतय 
खलिद्धन ब्रोदयः फले" इत्यभरः । भ्रं लवत् सुरभिः सुगन्धि प्राणेद्धिय 
वपेणम् इत्य पमा । श्रामादं परिमलम् उवाह वदति स्म ॥ २८ ॥ 



सप्तमः सगं । १८८ 

मातेनुष किं तचकोरनोलकण्ान् 
कच्छान्तानमर महभ हितानि ॥ ३€ ॥ 
शाखावसक्तकमनोयपरिच्छदाना- 

ष्वश्रमातुरवध जनस वितानम् । 
जन्न निवेशनविभागपरिष्क. तानां 
लच्मोः पुरापवनजा वनपादपानाम् ॥ ४० ॥ 

दूति # # # किराता नीये महाकाव्य 
सप्तमः स्य. ॥<॥ 

सादृश्यमिति । गभरः भेघघापैः मान्दरगर्जितैः माटश्य' दधति 
इत्य्. एमा । दधतः श्ठप्रत्ययः “वा नपु सकस्य ` इति विकन्पात्नकभावः । 
उच्रिद्राः ्रडहितयरवगणान् एव प्रवुद्राः त्तुभिताः मरा य मृगाधिपाः त्त 
तानि आकणिप्नानि नलु प्रबुद्वान् दति भावः। अमरमरूभव्र हितानि 
महःन्तयत दभाः गजाय उति जदभाः बअ्रमराणां महमा: तषां बह्ितानि 
सुरगजगजितानि वनच्छ।न्तान् अन पप्रदटृान् । "जनप्रायमनप' स्यात पमि 
कष्छम्तघाविधः'" इन्यमरः । चकिताः गमितणद्या पनम्भान्ताः चकार 
प्रसिविगषाः न।नफनठाः मयराय यपु तान् तघ्ाभूनान् आवनुः । भ्रान्ति 

मटनङ्काबः ॥२९८ 
णखेति । परिस्छराद्यतं अनन इति पस्च्छिदः परिकरः वसना 

भव्णादिः। "पुनि सक्ताय घः प्रातरेण' इति घप्रत्ययः, “छदेरवःदयय- 
ममम्थ'' इति स्त्वम् । गण्वासु अव्रसक्राः कसनःयः; परिच्छटाः येषां 
तेषाम् त्रध्वनि शरदः तन शरातुरः प्ोड्तिः वधञजर्नः सं वितानां निवेशन 
विभागैः च्रावशतिकावच्छ दैः परिष्क तानाम् अनङ्ग तानाम् । “सपय परिम्यः” 
दत्यादिना सुट । वनपादपानाम् अरगग्यठल्तारणं पुर यत् उपवन कतिम- 
वनं' तत्र जाता पुरोपवनजा नच््ौः गोभा जनन गाता। अत्र अन्यौन्य- 
लच्छो मग्बन्धासम्भवात् ततटभो इति माटृश्याक्तेपात् च्रमम्धरवे तदस्तसम्बन्धा 
द्यं निदशना। वसन्ततिनकात्रत्तम्। “उक्ता वसन्ततिलका तभजा 
जगौ गः इति नन्तगात् ॥ ४० ॥ 
ति यो महामहोपाध्यायकीनाचलमलिनाथसूरिविरचितायां किराताजनोय- 

व्याख्यायां घग्टाप्रथसमास्यायां सप्तमः सगः ॥ ७ ॥ 



अष्टमः सगः: । 
~ --~नन्नग्यविलिशी 

अध खमायाक्लतमन्द्रोञ्ज्वल 
ज्वलन्यगि व्योमसदां सनातनम् । 
सुराङ्ना गोपतिचापगोपुर 
पर वनानां बविजिहोष या जहः ॥ १॥ 
यथायथ ताः सहिता नभश्चरः 
प्रभाभिरशूद््ासितग लवोसघः । 
वन विशन्य) वनजायतेक्षणाः 
च्षण्टा तौनां दध् रकरूपताम् ॥ २॥ 

अधेति। श्रध नि्वेण्नाःनन्तर' सुराङ्गनाः अ्रपसरमः खमययाखच्छा- 
विशेषेण कतं; निमित; मन्दिरः उज््वन' ट् ज्वलन्तः मणयः यस्मिन् तत् 
व्योमसदां गन्धवाणां सनातनः सदातनम्। ‹साय'चिगम्" इत्यादिन) 
भावा सा प्रत्ययः। गे; वज् तत्पतिः इन्द्रः तच्च।पवर्णानि यस्य तत् 
तघोक्तम दत्य पमा। पुर नगरः वनानां विजिदहौषया वनानि विदत्तम् 
दच्छुया। कमणि षष्टो, जद्ः तत्यज्ुः। जहारतलिर्। अत ज्वल 
ज्वलत् इति पुर पुरम् इति च अमक्द्वयाज्ञनदयाहत्या ईेकानुप्रासः | 
अन्यत् तदं पगेत्यात् छत्तयनुप्रासः इति तयी; उपमाया स'खष्टिः । अस्मिन् 
सगं व शस्थ' वत्तम् । “जतो तु ब'शम्यसुद)रित' जरा” इति लक्षणात् ॥ १ ॥ 

यथायथमिति । यथ्ायथ' सखकोयम् अनतिक्रम्य इत्यं; । “यथास 
तु यथायथम्” इत्यमरः । नपु'सकनिपातनन्तु इखायम् । नभश्चरैः गन्धव; 
मैथ सहिताः प्रभाभिः सखदोिभिः उद्धासिताः शेग्वोरुधः याभिः नाः 
पूर्वोक्ताः वनजायतक्णः पद्मलोचना; स्वियः वन' विशन्तयः कणं द्युति; यासां 
तासां त्षणव्य तोनां तिय ताम् एकरूपतां समानरूपतां दधुः। सुद 
द्र मागतराले तासां स्फ् रणस्य क्षणिकत्वादिति भावः । ञ्ज षानुप्राणिता इयम 
उपमा, ञ्च षोऽयम. इति केचित् । उभयथा च्रपि अनुप्रासेन स'सगः ॥ २॥ 



अष्टमः सगः १९? 

निवृत्त हत्तोरुपयोधरक्र मः 
प्रवत्तनिरङ्ञादिविभूषगारवः ¦ 
नितम्बिनोनां ्शमादघ ति 
नभःप्रयाणाद्वनी परिक्रमः ॥ ३ ॥ 
घनानि कामं कसुमानि विभ्रतः 
करप्रचयानापहाय शाणिनः। 
पुरोऽभिससखे सुरसुन्द रीजने- 
यथोत्तर च्छा हि गुगेष कामिनः ॥ ४ ॥ 
तनुरलक्तारूगपारिः पह्लवाः 
स्फरन्नणांगूत्करमञ्चगौग्तः । 
विलासिनोबादहलता बनालयो 
विलेपनामाददताः सिपघविर ॥ ५॥ 

निन्त ति । नित्त: गत: हन्तस्य॒ वत्त लस्य उरपयोधरस्य क्रमः 
यस्मिन् सः पादप्रक्त पु वियान्तिसश्भवादिवि भावः। किञ्च प्रदत्तः जातः 
निद्धादिविभ्रूषण्णनां न पुराटृःनान् आरवः यामिन् मः। अवनी एथिव्यां 
परिक्रमः सच्धारः नितस्विनौगां नभःप्रयात् भ्राम अधिकम् "पच्चमो 
विभक्त ” इति पञ्चमो । ट; सन्तःपम् आदधं। श्रत विगिष्टपरिक्रमस्य 
छत्याघानहेतुलत् काव्यलिद्गम् अलङ्कारः ॥ २ ॥ 

घनानोति । घनानि मन्द्राणि न लु विरलानि करप्रचेयानि हस्त 
ग्रद्यानि अनुच्चानि । “क्न्य रधिकाथवचन" इति ठतःयासमामः । कामं 
कुसुमानि विभ्रतः नवकुसुभितान् शाखिनः तर्न् अपहाय सुरस॒न्दशै- 
जनः पुरः अग्र अ्रभिसखे अभिसटतम् । भाषे लिर। तथाह्ि--कामिनः 
गुणेषु अरतिशयेषु विषये उत्तरम् उत्तरम् । वोप सारः अव्ययोभावः । यथो- 
त्रम् इच्छा येषां ते यथोत्तरेच्छाः उत्तरात्तराभिलापषुकाः टहि। अवत 
परिकरोलयापितः अरघान्तरन्यासः अलङ्कारः ॥ 8 ॥ 

तनरिति। विलेपनामोदः हता ब्राष्टाः वनालयः वनश्हम तन् 
क्षणः अलक्त : अर्ष्णाः पागय एव पल्लवाः यासां ताः स्फ रन्तः नखांशूनाम् 
उत्करः युञ्ञा एव मल्ञय्ः ताः बिभ्रति इति तथोक्ताः । किय । विला- 



१९२ किराताजुं नोयम् । 

निपोयमानस्तवका शिलौमुखे- 
रशोकयष्टिञ्चिलवालपरल्न वा । 

विडम्बयन्तो ददश वधजन- 
रमन्ददृष्टीष्ठकरावध ननम् ॥ ६ ॥ 
करी धनाना नवपरल्ठवाक्नतौ 
वधा क्तवा मानिनि मा परिश्रमम् । 
उपेय् षो कल्पलताभिशङ्कया 
कथ ज्वितस्वस्यति षर पदावलिः ॥ ७ ॥ 

भिनोनां बाहव पव नताः, ताः भिपेविरे। भ्रव समस्तवस्तुविषयरूपका- 
लद्ारः, बाह्ववयवानां पएल्रवादटोनाम् पि निरूपणात् इति ॥ ५॥ 

निमोयमानेति। न्विनोमुववैः अलिभिः। “ज्लिवाग्णौ शिनीमुखौ" 
इन्यमरः । निपोयमानः स्तवकः गुच्छः यस्याः सा चनाः बानलपल्लवा 
यस्याः मा श्रत एव ्रमन्द' दृट् दष्टः आः ्यान्मिन् तं करवध ननं करकम्पमन 
तत् विडम्बयन्तो । स्तवक्रघ।मेन गोषद'जगनः प्रल्लवचलनेन करावघधनन' च 
अरनुकृवतो इत्यप : । धञजः रन्तात् न्छट_ । गिचि घजप्रौजो नुम् वक्तव्य; । 

7कयष्टिः अणोकणास्रा दत्यथ : बध्रजनं : दद दृष्टा । श्रत विडम् बयन्तौ 
इति प्रस्त त्पणो क्रशाश्रविशेषगम्न्तोपलासदि्ना प्रस्त्,तनायिकाप्रतीतैः 
समारेक्तिः उत्तिष्ठमानया एवं उपमया अद्धाङ्गिभाकेन सद्कोयत ॥ ६ ॥ 

अथ कथित् सघ्रुकयन्छन्तः काच्िटाह--करविति। मानपरिद्धारेण 
मधपाययणे तु न कित् वाध. इति गाष्येन सम्बोधयति--हे मानि- 
ति । नवपल्नवस्य स्रा्रतिः इव माक्षनिः ययोः इवय प्रमा. तो करो घुनाना। 

धनत्रः क्र यादिकात् क्तरि नटः शानच् । ठटघा व्यध परिखम'मा कथामा 
कुरुष्व । करते: स्राणोरध भाहि नृड्। तथात्वं तुम् आह -कल्पन्ताभि- 
प्राडुःय। कल्यवल्लौश्यमग इति भ्बान्तिमिदनदमरः । उपयरुषो उपगता षट - 
पदावलिः कथः नु इतः तस्यति विप्रति न वस्यरि इव इत्ययः वा 
ज्नाण'" इत्यादिना विकल्पेन श्यनप्रत्ययः। अत्र कान्तापरिखमवंयथ्थरूप- 
काम्य षट पदावनल्लेः कल्यवन्नोश्रमनिबन्धनवित्रासरूपकारणसमयःनात 
कारणेन कायसमथ नरूपः ्रधाोन्तरन्याक्षः भ्रान्तिमिता अङ्गद्धिभाषेन 
सदणः सन् उपमया सज्यते ॥ ७ ॥ 



अट्मः सगः। १९२ 

जहोहि कोप' दयितोऽनुगम्यतां 
पुरानुशेते तब चञ्चल मनः । 

दति प्रिय काश्चिदुपेतुमिच्छतों 
पुरोऽनुनिन्ये निपुणः सखोजनः ॥ ८ ॥ 
समुन्नतेः काशदुकूलशालिभिः 
परिक्रगत्सारसपडः क्िमेखलेः | 
प्रतोरदेशः खकलवचारुभि- 
विभूषिताः कुञ्जसमुद्रयोषितः ॥ € ॥ 
विदरूरपातेन भिदासुपेयुष- 

श्रुताः प्रवाहादभितः प्रस्तारिशः। 
प्रियाद्कशौताः शुचिमौक्तिकत्विषो 
वनप्रहासा इव वारिबिन्दवः | १० ॥ 

श्रध काचित् सवो काञ्चित् प्रणयकुपिताम् आह--जरौहोति। प्रियम् 
उपैतु खयम् एव॒ अनुमत्तम् इच्छतोम्। “आ्राच्छोनयोमुम्” इति 
विकल्पात् नुमभावः। काञ्चित् नायिकां निपुणः चित्तन्नः सशखोजनः कोपं 

जरोदहि त्यज । “च्राच हो" इति विकल्पात् इकारादेशः। दयितः अनु- 
गम्यताम् अनुखियताम् । उभयधापि प्राथेनायां लोट्। अन्यथा चच्चनम् 
अस्थिरं तव मनः पुरा श्रनुरेते श्रय श्रनुणशयिष्यते श्रनुतपस्यत इत्यश्रः। 

“यावत् पुरानिपातयोलट्” इति लय्। इति अनेन प्रकारेण पुरः पूवम् 
व ्रनुनिन्ये प्रसादयामास ॥८॥ 

अरय चतुभिः स्लोकः कलापकम् श्राह-ससुन्रतैरिति। ससुन्रते 
काशानि श्रठवालकुसुमानि तानि दुकूलानि इव तेः गालन्ते इति तथोक्तः । 
सारसपड क्यः मेखन्ताः इव ताः परिक्रणन्त्यः येषु ते तेः सवषां कलत्राणि 
खोख्यः तदत् चारवः तेः । “कललं खोणिभाययोः” इत्यमरः । प्रतोरदष 
विभ्रूविताः तयप्रटेशः भूषिताः कूच्ञमलसुद्रयोषितः वननद्यः इत्ययः । अरत 
तोरादोनां कलतरादयीपम्योपमेयलवात् योषिच्छन्दसामर््याच्च नदोनां योषिदौपस्यं 
गम्यते ॥९॥ 

विदरूरेति। विद्रूरपातेन भिदां भेदम् “पिद्विदादिभ्योऽङ”। 
>०--कि 



१९४ किराताजु नोयम् 

सखोखन प्र मगुरूकतादर 
५ 

निरो्तमाणा इव नसलृत्तयः | 
~ २९ 

स्िरददिरफाञ्चनशारितोद्र - 
0 > 0 

बि सारिभिः पुष्पविलोचनंल ताः ॥ ११॥ 

उपेयुषौणां हहतोरधिल्यका 

मनांसि जः सुर गाजयोषिताम् | 
=> # = 

कपोलकाषेः करिणां मदटारुग- 

रुपाहितश्यामरुचश्च चन्दनाः ॥ १२॥ 

॥ कलापकम् ॥ 

सखगो चरे सत्यपि चित्तहारिगां 

विलोभ्यमाना: प्रसवेन शाखिनाम् | 

उपयुषः उपगतात् प्रवादहात् च्युताः, ्रतएव शअ्रभितः प्रसारिणः प्रसपन्तः 
दति प्रिद्रायाः अ्रद्कः उत्सङ्गः इव गोता: णोतला; शचोनां मौक्तिकानां लिष 
इव त्विषः येषां त । किच वनस्य प्रह्ासा इव स्थिता इव्यत्प्र त्ता । वारि- 
बिन्दवख । अत्र उपमयौ; उभया: उतप्र चायाय संखष्टिः॥ १०॥ 

मसोति। हीरो वणेविभेपौ येपां ते हिरेफाः भ्वमरशब्द्न तदर्थो 
नच्यत । “दग्र्तर मासमिति क्दिघाति" इति भाष््रकारः। स्थिराः 
निना: द्िरफा एव अरङ््रनानि तेः, गारतानि पवक्लोकतानि उद्गगि येषां 
तेः। “शारः णवनवातयः" इति विण्ठः। वि्ारिभिः रिस्छतेः एष्याणि 

एव विलोचनानि तेः प्र मृण गुरूकतः दग यस्मिन् कश्चणि तत् । तथा 
सखोजन' निोन्नमाणः पश्यन्त इव द्थिताः। कुतः £ नस्नूत्तयः 
अवनताद्गयः लताञ। अत्र रूपकात्प्र लयो; सङ्करः ।।११॥ 

उपेयुपोणणाभिति । मदेन अर्गोः ग्रव्यक्तरागै: । “ज्रव्यक्तरागस्त्वर्णः” 
दत्यमरः। करिण कपोलानां काषः कषणः उपा्हितश्यामरुचः जनित- 
कष्णवर्णाः इति तदुभूषणालद्धारः। चन्दनाः मलयजाः “गन्धसारा मनतयजो 

१. १३ ~ भ भूः तो 

भद्रयोखन्दनेऽस्वियाम्” इत्यमरः । छडहतोः श्रधित्यकाः जद भूमोः उपे- 
युषोणां सुरराजयोषितां मनांसि जह्क.:। अत चतुः्लोक्या नद्यादोनां 
विशिष्टानाम् रव अ्रपसखरोमनोहरग्डेतुलोक्तया काव्यलिङ्गम् उन्न यम् ५॥१२॥ 



अष्टमः समेः। १९१५ 

नभश्चराामुपकत्तमिच्छतां 
प्रियाणि चक्र: प्रणयेन योषितः | १२। 
प्रयच्छतोचेः कुसुमानि मानिनी 
विपच्चगोतः दयितेन लम्मिता । 
न किञ्िदूचे चरणेन केवलः 

लिलेख वाष्याकुललोचना भुवम् ॥ १४ ॥ 
प्रियेऽपरा यच्छति वाचसुन्प्रखौ 
निवद्वहृष्टिः शिथिलाकुलोचया । 

समादधे नांग्रुकमाहित दया 

विकेट पुष्पषु न पागिपल्लवम्॥ १५॥ 

स्यगोचर इति। चित्तहारिणा मनोद्धरेण शाखिनां प्रसेन परष्यजातेन 
(7न्दभ्यमानाः ग्रलष्मद्माणाः योषितः स्वमोचरे स्रविषये। स्वकरप्रचये 
मयि अपि इत्यषः । प्रसवे इति गोषः। उपकान्तः परिचरितुम् इच्छतां 
नप्रयराणां गस्वागणां प्रणयन भद्ायदहतूना प्रि्ागि चक्रः। खकरग्राद्यम् 
प्रपि प्रमवः स्वकरन्लियः घ तद्।यमानम् एव अग्रहोषुः इत्यघः ॥ १३ ॥ 

प्रयच्छतत क्रुश्ुभानि प्रयच्छता टदटता दयितन उच्च: उद्चेम्तर) 

विपक्षमोतं सपल्नोनासघये ल स्मिता प्रापिता तन्नाम्ना ्राहता इत्यः । "नाम 
गत्र" कुन्नं गात्रम्” इति गाण्बतः। मानिनौ अतएव न किञ्चित् जये। 
सरि लिर्। किन्तु कवलं बाष्याङ्घननःचना सतो चरणेन भुतं लिलेरव । 
गात्रस्व ननजनितथयानिमिप्तनिवदादिति भमविः। मानिनो श्रतएव न 
विश्वत् ऊचे दति उक्तम् । तदुक्तं ठगरूपक--तन्वान्नानापदोष्यीटेनिवदः 
म्बावमानना । तत चिन्ता गुनिश्वासरववर्योच्छासदीनता" दति ॥ १४॥ 

प्रय इनि। वाच" यच्छति ददति ममालनपति इत्यथः । दाणः गल 
प्रत्ययः | “वाच्र इत्यादिना यकच्छाटेशः। प्रिये निवद्दष्टिः अतएव 
उन््रखो शिथिलः इयः ्राक्रुलः चलित तादृशः उयो नोवौोबन्धः यस्या 
ना। “नारोकव्व'शुकमग्रन्यो नोविः स्यादुचचयोऽप्यथः इति मात्तंखडः । अपग 
न्धा ््लौ श्रश्कं न समादध न बवन्ध । रागपारवश्यादिति भावः। 

पुशयेषु वथा व्ययम् । बाहितम् श्रारोपितम् श्रस्थाने प्रसारिनम् इत्यः । 



9 । 
१९९ किराताज्ञ नोयम् । 

सलोलमासक्तलतान्तभुषणं 

समासजन्त्या कुसुमावतंसकम् । 

स्तनोपपोड' नुनुदे नितम्बिना 
घनेन किच्जघनेन कान्तता ॥ १६ । 

कलवभारेग विलोलनोविना 
गलद् दु कूलस्तनशालिनोरसा । 
बलिव्यपायस्फटरोमराजिना 

निरायतत्वादद्रेग ताम्यता ॥ १७ ॥ 

विलम्बमा नाकुलकेशपाशया 

कयाचिदाविष्क, तबाइलुलया ! 

घाणिषपल्नवं च न विवेद । प्रियासक्तचिन्तत्वात् इति भावः। एषा च 
प्रगर्मा नायिका । “पाणिपनल्लवम्” इत्यत अन्यतरसाधकप्रमाणाभावात् 
उपमारूपकयोः सन्देह सङ्करः ॥ १५ ॥ 

सलोलमिति। आसक्ताः लतान्ताः प्रवा; भूषण" यस्य तत् पल्लवैः सदह 
ग्रथितम् इत्यधेः । कुमुमावतंमकं पुष्यशेखरं कान्तदन्लम् ईति भावः। 
सलोलं सविलास समासजन्त्या भिरसि प्रगिटधघत्या । ^द्रसस्खञ्ां णपि" 
इति नलोपः । कान्तया कथित् स्तनाभ्याम् उपपद्य इति स्तनोपपोडम् । 
“सपम्या” इव्यादिना गसुल्त प्रत्ययः । नितस्विना। प्रगंमायाम् इनिः। 

घनेन निविड़न जघनेन । “पय्ान्नितम्बः स्वोकव्याः क्तोने तु जघनं पुरः” 
इत्यमरः । नुनुद् नुन्नः श्रश्ुकातिरिकाटिति भावः। एषा च प्रगल्भा 
णव ॥ १६॥ 

अथ युग्मेन गराह-- कलत्रेति । विलोलन,विना गातोत्मनात् विश्चिष्ट- 
वस्न्नग्रन्यिना कलतभारेख खोणणिभारेण “कललं खोणिभिखयोः' इल्यमरः । 
तथ्या गलत् ख समान दुकूलं याभ्यां ताभ्यां स्तनाभ्यां शलत दति तथोक्तेन 
उरसा । तथा वल्िव्यपायेन भङ्गिनिरच्या स्फटा रोमराजिः यस्मिन् तेन 
निरायतल्नात् श्रपस्रारितल्वात् ताम्यता तनूभवता उदरेण च उपलत्तितया 
सभावोक्तिरलद्मारः ॥ १७ ॥ 

विलम्बमानेति । विलम्बमानः विखखर'समानः श्राङ्कुलः विलुलितश्च 



अष्टमः सग: । १९७ 

तश्प्रसूनान्यपदिश्य सादर 

मनोऽधिनाथस्य मनः समाददे ॥ १८ ॥ 

॥ युग्मम् | 
व्यपोहितु' लोचनतो मुखानिले- 
रपमारयन्त किल पुष्पज रकः । 

पयोधरेणोरसि काचिदुन्मनाः 

प्रिय शघानोन्नतपोवरस्तनो ॥ १< । 
नो 0 = 

द मान्यलूनौ ल्यपवच्जिते शनं- 

यथाभिराम' कुसुमाग्रपल्वे । 
विहाय निःसारतयेव भूरुहान् 

॥ © प 
पद बनग्रोवनितासु सन्दधे ॥ २० ॥ 

क्रशपाशः यस्याः तया भ्राविष्कृतवाइमरूलया दगितकन्प्रदेशया कयाचित् 
कान्तया तरुप्रसूनानि श्रपदिश्य प्रसूनग्रदणं व्याजोक्लत्य दत्य; । “व्याजोप- 
टेभो नच्छ' च” इत्यमरः । सादर साभिलाषं मनोऽधिनाधस्य परिघस्य मनः 
ममाद श्राचक्षषे । कर्मणि लिर्। सर्वाद्गसोष्टवदशनात् सद्योलम्म' प्रियमनः 
तत्र इति भावः । श्रत प्रियमनादरणहेतुभिः क।न्ताविभेषणपदा्धेः कव्य 
लिङम् उत्तिष्ठमानं सभावोक्तया सद श्रद्गङ्धिभावेन सङ्गोथते ॥ १८ ॥ 

व्यपोदहितुमिति । उन्नतो च पौवरो च स्तनो यस्याः सा उन्नरतपोवर- 
स्तनो । “खाङ्गाच्च” इत्यादिना ङोष् । काचित् लोचनतः स्वनेत्रात् पुष्यजं 
रजः परागं मुखानिलः फ़ त्कारमारुतेः व्यपोहितुम् अ्रपनेतुः श्रपारयन्तं 

शिल अ्रशक्र वन्तं किल इति अलोकं । वसुतः तदास्यस्मशलोभात् भरपारय- 
न्तम् इत्यध; । प्रियम् उन्मनाः उतृसुका सतो श्रतएव पयोधरे उरसि 
जघान । तत्क पटपरिन्ननजन्धात् भ्रौत्सुक्यादिति भावः । हइननस्धानलात् 
उरसि इति सप्तमो । इयच्च प्रगल्भा एव ॥ १८ ॥ 

इमानोति। यथाभिरामम्। वोप्ायाम् श्रव्ययोभावः। कुमुमानि 
्रग्रपल्लवानि च कुसुम्राग्रपल्लव' तस्मिन् । जातिः श्रप्राणिनाम्' दल्येकवड़ा- 
वात् नघु'सकत्वम्। इमानि भरमूनि इति इलं निदंथपूरवेकम् इत्यथः । 
इटमदसो स्रिक्ष्टविप्रकञ्टाय । शनैः श्रपवजिंते श्रपचिते खति वनयोः 
निःसारतया एव इति हतक क्ला । भूरान् तरून् विद्धाय वनिताश्च पद' 



१९८ किराताज्ञ नोयम् । 

प्रवालभङ्गरुयपाणिपल्नवः 

परागपार्ड क्ततपोवरस्तनः । 
महोरुहः पुष्यसुगन्धिगादटे 
वपुगयोच्छायमिवाङ्गनाजनः || २२॥ 
वरोरूभिर्वारणदस्तपौवरे- 
श्िराय चिन्नान् नवपनज्ञवधियः | 

समेऽपि यातु चरणाननोष्वरा- 
नर दादिव प्र्वलतः पटे पटे ॥ २२॥ 

विसारिकाञ्चोमणिरग्मिलब्धया 

मनोहरोच्छायनितम्बभोभया । 

सन्दधघे। श्रत वनिर्तागतायाः एष्यप्रसाघनसम्धाव्यमानायाः लच््यःः विषय. 
भ्नूतायाः निगरणेन विषयेण वनयियः वनितागतत्वोत्प्रे षया सम्बन्ये 
श्रसम्बन्धरूपा मेदेऽभेदरूपा बा अतिशयोक्तिरलङ्कारः । “विषयस्यानुपादानात् 
विषय्यपनिबध्यतं। यत सातिशयोक्तिः स्पात् कविप्रोटोक्तिजीविता ॥" दति 
लक्षणात् उत्प्रक्ताङ्गत्वमस्याः ॥ २० ॥ 

प्रवालेति । प्रवालभङ्गन पल्लववलयेन श्रुः पाण्िपन्नवः यस्य तद्रम- 
रच््नात् इत्यथ; । परागेण पुष्यरजसा पाण्डल्टौ पौोवरौ स्तनौ यस्व स 
पुष्पः सुगन्धिः सुरभिः श्रङ्नाजनः मोदः तन्नजातात् वपुगगस्य स्वरे 
गुणस्य उच्छायः पाणिपिल्लवासखयाटेः यः उत्कष्टः तम् आददे लब्धवान् इव 
इति उतुप्रेक्ता। वस्तुतस्तु स्वाभाविक एव प्रवालभद्खयादिभिः अभिन्यज्यतं 
दरति भावः । “उत्क्घष्टः खाय उच्छाये” इति धजञन्तेन ्रईदसमासः। नतु 
उपशष्टात् घञप्रत्ययः, ^सिगोमु वोऽनुपस>” इति प्रतिर धात् ॥ २९१॥ 

पञ्चभिः कुलकम् राह -- वरोरूभिरित्यादिभिः । श्रनुसानु सानुषु यत् 
वतम ततः सकाशात् गुरुणा खेदेन म्न्यरम् श्रतलसं 1वनियतोनां निगच्छ- 
न्तोनां सुराङ्गनानां सम्बन्धिभिः वारणन्रस्तपोतरः करिकरसलेः वराथत 
ऊर षश इति ते: चिराय खिन्नान् । किञ्च नवपनल्लवानां खोः इव योः येषां 
तान् तदत् खदन् इत्यथः । श्रतएव समे सुमसखले श्रपि कि विषम इति 
भावः! यातु गन्तुम् श्रनोश्बरान् श्रशक्तान् अतएव मदात् इव पटे पर्) 
वौपसायां हिभावः । प्रर्वलतः चरग्णन् । मदात् इव इति उपमा \ २२॥ 



श्रमः सगेः । १८९ 

्यितानि जित्वा नवसेकतया ति 
श्रमातिरिकतेडघनानि गौरवैः ॥ २३ ॥ 

समुच्छसत्पङ्लकोशकीमल - 
रुपाहितग्रोख्वुषनोवि नाभिभिः । 
दधन्ति मध्येषु वलौविभङ्िष 
स्तनातिभारादद्राणि नम्रताम् ॥ २४॥ 

समानकान्तोनि तुषारभुषगेः 
सरोरुडेरस्फुटपवपरङक्तिभिः | 
चितानि घर्माभ्ब् कणेः समन्ततो 
मुखान्यनुत्फुल्लविलोचनानि च ॥ २५ । 

विषागोति॥ विसारिभिः काच्ौमणिरद्िमिभिः लब्धया तज्जननितया 
दत्यथंः, मनोद्टरः उच्छ्रायः उत्सेधः येषां तषां नितस्बानां शोभया 
करगेन नवसकतानां दति शोभां जित्वा स्थितानि तत्तन्यानि इत्ययः । 

अतएव उपमालद्र।रः। क्रण श्रतिरिक्तः श्रतिगशयतः गौरवः गुरुत 
उपलल्ितानि नितरां भारायमाणानि इत्यध: । जनानि च। उच्छछाय 

व्याख्यातः ॥ २२ ॥ 

समुच्छसदिति। समुच्छमत्प्रदूजकोप्कौमनलः उल्नसत्कमलसुकुलः इव 
मुग्ध : इति उपमा । नाभिभिः प्रतारिकाख्य : । “ज्य नाभिम्तु जन्त 
यस्य संन्ना प्रतारिका' इति कंशवः। पु'लिद्गःतायां तु कविः एव प्रमासम्। 
उपनोवि नोविसमोपे उपाहितखोखि जनितशोभानि तथा बन्त।विभद्विषु 
ऊमिमतसु मध्येषु जघनस्यलेषु स्तनातिभारात् नस्तां दधन्ति विश्चागानि। 
“वा नपु'सकस्य” इति विकल्प नुमागमः। उदराणिच।॥२४॥ 

समानेति । किच घमोम्ब कणः ख दोटकबिन्दुभिः समन्ततः चितानि 
व्याप्तानि अनुतफुल्लविन्ोचनानि अविकसदच्तौणि श्रवएव तुषारभूषो 
णोकरपरिवतेः। ^तुषारौ ह्िमशोकरौ" इत्यमरः । श्रस्फ.टपतपङ्क्गिभि 
परविकचदलावलिभिः। “व्याकोश्विकचस्फ्.टाः” इत्यमरः । सरोरुह 
समानकान्तोनि। इति उरमा। सुखानिच।॥२५॥ ¦ 



२०० किराताजुनोयम् । 

विनिय्धतोनां गुरुखेदमन्यर 
सुराङ्गनानामनुसानु वत्म नः | 
सविस्म्मय ङूपयतो नभश्चरान् 

विवेश ततपूव मिवैचणादरः ॥ २९ ॥ 
॥ कुलकम् ॥ 

अथ स्पुरन्म्रोनविधृतपङ्जा 
विपङ्धतोरस्वलितोम्मिसंहतिः | 
पयोऽवगाट् कलह'सनादिनो 

समाजुहावेव वधू; सुरापगा ॥ २७ । 

प्रशान्तघर्मामिभवः शनेवि वान् 
विलासिनौभ्यः परिख्ष्टपङ्खः । 

ददी भुजालम्बमिवात्तभौ कर- 
स्तरङ्मालान्तर गो चरोऽनिलः ॥ रट. | 

विनितोनामिति। मविस्मयं रूपयतः प्ूर्वाक्तचरणादोनि वणंयत 
नभखरान् गन्धवान् तत् पूवम् इव तत् तव प्रथमं यथा इति उतुप्रेक्ता। 
ई्णादरः ्रालोकनकौतुकं विवेश। पूवाद व्याख्यातम् । श्रतं कुलक 
स्वभावोक्तिः उत्प्र च्ताङ्गम् ॥ २६ ॥ 

सम्प्रति सलिलक्रीडावणनम् रारभते--ग्रघेति। अथ पुष्यावचयानन्तरं 
स्फ रद्धिः चलद्धिः मोनेः विघ्तपङ्गजा इति सट गत्वात् भुखवोक्षणोक्िः । विपङ्क 
पद्रदह्धितं विद्धारयोगवम् इति यावत् । तत्र तोर सलिता विचलिता ऊमिं- 
संहतिः यस्याः सा इति दस्तसंन्नोक्तिः। कलदहंसनादिनो कादम्बशब्दवतो 
इति वागव्धापारोक्तिः। श्रतएव सुरापगा गदभ वधः श्रपसरसः पयः 
्रवगाट्म् अ्रवगादहितुम्। गाहः उदिश्वात् इड़कल्पः। सम्राजुहाव इव 
रकारयामास इव इति उव्प्रक्षा। “दतिराकारणाद्वननम्” इत्यमरः। 

यतल्लिर्। “शच्रभ्यस्तस्य च इति सम्प्रसारणम् ॥ २७॥ 
प्रणन्तति। प्रणान्तघमाभिभवः प्रणान्तोष्यनाधः। (वा दाम्तशान्त 

इत्यादिना निपातनात् साघु; । शनेः विवान् मन्द' वहन् । वातेः शढ- 



अमः सग: । २०१ 

गतेः सडावेः कलह 'सविक्रम 
कलवभारेः पुलिन नितम्बिभिः। 
सुखे: सरोजानि च दौष लोचनैः 
सुरस्वियः साम्यशुणात्रिरासिरे || २९ ॥ 

विभिन्नपय्यन्तगमोनपडनक्तयः 
पुरो विगाढा: सखिभिम॑रुत्वतः | 
कथच्चिटापः सुरसुन्दरोजने; 
सभो तिभिस्तत्प्रथम प्रपेदिरे ॥ २० ॥ 

विगाट्माते रमोभिरम्भसि 

प्रयलस्तंबाहितपोवरोरुभिः। 

प्रत्ययः । परिग्ष्टपङ्जः। पद्चगन्पो इत्यथे; । ् रात्तभीकरः । कुतः ? तरद्ग- 
मालानाम् श्रन्तरे मध्ये गोचरः स्थानं यस्य सः श्रनिलः विलासिनोभ्यः 
भुजावलम्बन' ददौ इव इति उव्रेक्ता। विशिष्टवायुसम्मकात् तथा उच्छ 
ष्वसु; इत्यथः ॥ रट ॥ 

गतेरिति। सुरस्ियः अरपएसरसः सदावः सविलासेः गतेः गतिभिः । 
नपुसके भावेक्तः। कलद्धंसानां विक्रमं गतिं विलासविध्ुरम् इति शेषः । 
तथा नितस्िभिः प्रणस्तनितम्बेः कलत्भारेः जघनभारेः पुलिन नितम्ब- 
भारशृन्यम् इत्यथः, तथा दोघ लोचनैः सुखे; सरोजानि च अ्रनलोचनानि इति 
शेषः। साम्यगुणात् समानगुणत्वात् निरासिरे निरस्तवत्यः । गुणवद- 
गुणयोः कुतः साम्यम् इति भावः । भ्रस्यते; कन्तरि लिट् । “उपसरगीदस्य- 
त्यद्योवा” दति विकल्पात् श्रात्मनेपदम् ॥ २८९ ॥ 

विभिन्नं इति । विभिन्नाः विच्यतसद्ाताः पय्यन्तगाः प्रान्तगताः मोनानां 
पडक्यः याघं ताः। कुतः? मरुत्वतः सखिभिः इन्द्रस्य सचिवं; गन्धर्व 
परः पून्यै' विगाढ्ाः प्रविष्टाः तासां विश्वासां गन्त ग्राहादिपरोक्ताथे च इति 
भावः। सभोतिभिः भ्रप्रविष्टविषयत्वात् सभयेः। “विषादिभिः इति 
पटे श्रपि श्रयम् एव श्र्थो लच्छः। मुरसुन्दरोजनेः तदेव भ्रवगाषहन 
प्रथमं यथा तथा ्रतएव कथद्धित् भयात् क्तच्छेण श्रापः प्रपेदिरे 
जगाद्िरे॥ २०॥ 



२०२ किराताज्ञनोयम् । 

विभियमाना विससार सारसान् 

उदस्य तोरेष तरङ्कसंहतिः ॥ २१ ॥ 
गिलाघनर्नाकसदामुरःस्यलं - 

वहच्निवेभेश्च वधूपयोधरेः । 
तटाभिनोतेन विभिन्नवौचिना 

रुषेव भेजे कलुषत्वमग्धसा ॥ २२ ॥ 

विधृतकषेशाः परिलोलितसखजः 

सुराङ्गनानां प्रविलुप्रचन्द् नाः | 

अतिप्रसङ्गाद् विहितागसो सुदुः 

प्रकम्पमोयुः सभया इवोमयः ॥ २३ ॥ 
विगादृति । प्रयन्नेन संवाहिता; संचारिताः पोवगाः स्थूलाः ऊरव 

यामिः ताभिः रमणोभिः गअ्र्ममि विगाद़माते प्रविष्टे एव सति! सुपसुपा 
दूति समास्षः। “मातं कत् न्नव्रऽवधारण” इत्यमरः । विभिद्यमाना स्तयं 
विशोय्यमाणा। क्कत्तरि गानव्।1 तशङ्गसंहतिः तोरषु मारमान् 
पक्तिविगेषान् । “सारमौ समेधनो कामो मोनदः पुष्करादयः” इति 
यादवः । यदा सारसान् मान् । “चक्राङ्गः सारसो दंसः" इति गब्दाणे । 
उदस्य उत्साय विमसार वितम्तार ॥ २९१९॥ 

शिक्तेति। गिलावदुवनः करटिनः नाफषदां गन्धकणाम् उवःस्यमी 
्रहन्रिवेशः सहास्सयामः अतिखलंः इत्यथः । बधपयोघरेख तटम् अभित 
नोतेन प्रापितेन अरत्एवं विभिन्रवोदिना भग्नौङिणा श्रम्भसा कत्रा रुष 
इव। इति हतूत्प्र रा । कलुषलम् आविलत्वम् अन्तःचोभश प्वन्यते मैजे । 
कमशि निर् । यथा कित् खदुखभावः केनचित् कटिनादिना साद्धभङ्ग 
ताडयित्वा निष्कासितः च्तुभ्यति तददिति भाव कलुषत्रम् इत्यत 
वाच्यप्रतोयमानयोरभेदाध्यवमायः। अनन्या शुडवाचयस्य श्राविलत्वस्य 
रोषद्ेतुकत्वात् उतुप्र ् षानुतिधानादिति॥ २३२ ॥ 

विधृतेति । विधताः वि्तिप्ताः केशाः यः ते परिस्येलिताः विलोलिताः 
खजः येः ते प्रविलुप्षचन्दनाः प्रमष्टाङ्गरागाः बअतिप्रसद्धात् भ्रव्च्छिदात् 
सुराङ्गनानां विहितागसः क्रतमर्डनखण्डनरूपापराधाः भ्रतएव जमः 



अटामः सगः २०३ 

विपच्चचित्तोन्प्रथना नखत्रगा- 

स्तिरोहिता विभ्रममण्डनेन ये । 

हतस्य शषानिव कुङ्क मस्य तान् 
विकव्यनोयान् दधुरन्यधा स्ियः || ३४ ॥ 

सरोजपतव नु विलौनषट. पदे 
विलोलदृष्टं : खिद विलोचने | 
शिरोरुहाः खित् नतपकच्मसन्तते- 

दि रेफन्द' नु निशब्दनिश्च लम् ॥ २५ ॥ 
अगृट्हासस्फुटदन्तकेसर 

सुख खिदेतट् विकसत् नु पङ्गजम् । 

तरङ्गः । सभया इव स्तोभ्यः भोत। इव मुहः प्रकम्पम् ईयुः । खाभाविकस्य 
कम्पस्य भयरतुकत्वम् उत्प्र च्यतं। यहा सुराङ्गनानां विधुतक्षशा 
इत्यादियोजना । सापै्त्वेऽपि गमकत्वात् समासः । स्तोसङ्ग हण- 
मादहसम् अ्रपराघः भयंतु गजादिभ्य इति ॥ ३२॥ 

विपन्चेति । विपक्तस्य सपन्नोजनस्य चित्तानाम् उन््यना; व्यथकाः 
इत्यथः । बहलग्रहणात् कन्तरि लु्रट् । यं नखव्रणाः नखक्ततानि। 
"त्रणोऽस्तियाम्” इत्यमरः । विश्चमस्य सौन्दयस्य मण्डनम् । तादय्यं 
श्रपि अ्रष्वघासादिवत् षष्ठोसमासः, न तु चतुधींसमामः, युपदार्वादिदत् 
प्रकतिविकाराभावादिति। तन कुङ् मलेपादिना तिरोहिताः कताः हतस्य 
च्ालितस्य कुड मस्य व्यच्रकत्वेन शषान् इव श्रवरश्िष्टलैशान् इव सितान् 
इति उतप्रक्षा। विकल्यनीयान् भत्तवाल्नभ्यस्य व्यद्रकत्वन श्राघनौयान् 
तान् नखव्रणान् स्तियः अन्यथा दधुः इत्ययः ॥ २४ ॥ 

अथ युग्मे न आराद्-मरोजेत्यादिना। श्रस्ू पुरोवत्तिनो विलोनषर्पदे 
सं सक्तभङ्ग सकमोनिकत्वम् अ्रच्छोः अथ॑ सिदम् इति उपमान विशिष्यत । 
सरोजयपतरेनु । यदा विलोलदृष्टं : चद्धचलाच्या विलोचने खित् । नु खिच्छव्दी 
वितकं। किञ्च नतपच््ममन्ततः चञ्चलाच्याः शिरोरुहाः खित् निशब्द् 
नोरवः च तत् निश्वल' च तत् दिरेफठन्द नु ॥. ५॥ 

भ्रगूठेति। किच्च श्रगूढहासं व्यक्तस्ि? तन स्फटा; दन्ताः कंसराः 



२०४ किराताज् नोयम् । 

दति प्रलौनां नलिनोवने सखौ 
विदाम्बभूवुः सुचिरेण योषितः ॥ २६ ॥ 

॥ युग्मम् ॥ 

प्रियेण संग्रथ्य विपक्चसच्निधा- 

वुपाहितां वच्तसि पौवरस्तने । 

खजः न काचिट्विजही जलाविलां 
वसन्ति हि प्रमृणि गुणा न वस्तुनि ॥ २७ ॥ 

असंशयं नास्तमुपान्तग्कतां 

यदेव रोद ̀  रमणोभिरञ्जनम् । 
हतेऽपि तस्मिन् सलिलेन शुक्रतां 

निरास रागो नयनेष न प्रियम् ॥ ३८ ॥ 
दव दन्तकेसराः; यस्य तत् सुखं खित् ? यदा विकसत्पङ्गजं नु | इति दलम् 
सं शयेन इति ओेषः। नलिनोवने प्रलोनां निगूढां सखौ योषितः सुचिरेण 
अतिविलम्बा विदाम्बभूवुः विविदुः निशिक्छः इत्यथः । “उषविदटजाग्भ्यो 
ऽन्यतरस्याम्” दति विकल्यात् अआ्राम््रल्ययः। अत॒ युग्मं निखयान्त- 
मन्देहालङ्गारः ॥ २६ ॥ 

प्रियेणेति । काचित् प्रियेण सङ ध्य सख्यम् एव रचयित्वा विपक्त सत्निघो 
मपतोजनसमक्त' पोवरस्तने वक्षसि उपादहितां खजं मालां जलाविलाम् 
म्रदिताम् रपि इत्यधः। तां न विज्ौ न तत्वाज्। नच निगुणायां तव 
का प्रीतिः? इति वाच्यम् इति श्र्थान्तरन्यासेन आदह । गुणाः प्रम्णि 
वसन्ति वस्तुनि न वसन्तिदहि। यत् प्र मास्पदं तत् एव गुणवत् भन्यत् 
तु गुणवत् अपि निगुणम् पव। प्रम तुन वस्त॒परोक्ताम् भ्रपेत्तते इति 
भावः ॥ २७॥ 

श्रसंशयमिति । स्वोगां नेत्रगोभाथम् अरच््ञनघारणम् श्रम्बुविद्ारोपगमात् 
रत्वावणेत्व' च अन्तां ततः शक्तलतिरोधान' च नि्ितम् इति उतुप्र च्यते । 
रमगोभिः यत् श्रद्न' न्यस्तं तत् इति ओषः । यत्तदोनित्य सम्बन्धात् । 
तत् श्रच््ननम् उपान्तयोः रक्ततां रोध प्रतिबन्धम् एव न्यस्तं न तु गोमाथेम् 
इत्यध: । अन्यथा रागाभिव्याक्षया शक्तत्तिरोधान' स्यादित्यथ; ; भसं- 



अष्टमः सगेः। २०५ 

द्युति वहन्तो वनितावत॑सका 
हताः प्रलोभादिव वैगिभिर्जलेः | 
उपध तास्ततक्ञणशो चनोयतां 
च्युताधिकाराः सचिवा इवाययुः ॥३९॥ 
विपवलेखा निरलक्तकाधरा: 

निरञ्जनाक्तौरपि बिभ्रतौः खियम्। 
निरौन्ना रामा बुबुधे नभश्चरे- 
रलङ्कतं तद्वपुषेव मण्डनम् ॥४०॥ 

शयम् इति उत्प्र चाव्यस््क स्शयस्यापि श्रावः नभ्रत संशयः अस्ति 
इत्यर्थः । श्र्धाभावे श्रव्ययौभावः। कुतः एतत् इति चेत् ? यतः तस्मिन् 
अच्रने सलिलेन ते क्षालितं सति श्रपि रागः पूर्न्वक्त एव उपान्तरक्तता 
किन्तु प्रतिबन्धाभावात् अभितः व्याप्य इति आशययः। नयनेषु शक्ततां 
निगम निरस्तवान् । अस्यतः लिट् । पियं शोभांतु ननिराम अत 
क्तत्वविरोधिरागनिरोघाध्म् एव इदम् भ्रव््रनंस्यात् नतु शोभाघं तस्या 
तदभाव अपि मदावत् इत्यघः। अच््ननापगमे श्रपि तन्रयनानां राग 

एव श्रलद्भूमरः अभूत् इति भावः । श्रत अ्रच्नन्यासम् च्रनदय तस्य भोभाघेल- 
निषघेन दागरोघायेलोत्प्र च्षणसुटदितम् । उत्तराद् तस्य एव॒ समयनात्। 
एवमुपान्तरक्ततां राद यत् अखनं न्यस्तम् इति एकान्वये विध्यनुवाद- 
विरोघः स्यात् ॥ २८॥ 

यतिभिति । दति शोभां तज वहन्तः वेगिभिः जविभिः जलेः जडं 
प्रज्ञेश्च डलयोरभेदात्। “जलः गोकवले नोरे छोवेरे च जडेऽन्यवत् 
इति विश्वः । प्रलोभात् मोहात् । ताः ग्डहोताः उपश्चता; दिताः । 
यद्वा क्तरि क्तः। प्रवमाना इत्यथः। अन्यत्र घनग्रहणवन्धनादिना 
पोडिताः वनितावतंसकाः चताधिकाराः श्र्टाधिकाराः सचिवा इव ततन्नगणं 
भोचनोयताम् आययुः प्रापुः ॥ २८ ॥ 

विपतेति। विगताः पत्रलेखा; तिलक विशेषाः यासां ताः विपत्रलेखा: 
निरलक्तकाः क्षालितरागा; श्रधराः यासां ताः। निरच्नानि श्रन्नौगि यासां 
ताः निरच्छनाक्तोः रपि । बडव्रोहौ सक्ध्यच्छोः खाङ़गत् शच “षिदुगौरोदि- 
म्यः हति ङैप। तथापि यः विश्चतोः शोभाकारणाभावे श्रपि 



२०६ किराताजु नोयम् । 

तथा न पुव्वं क्रतभूषणादरः 
प्रियानुरागेण विलासिनोजनः । 
यथा जलार्द्र नखमण्डनभ्रिया 
ददाह दृष्टश्च विपच्चयोषिताम् ॥४१॥ 

शुभाननाः साम्ब रुहषु भोरवो 
विलोलहाराश्चलफनपरङक्तिषु । 

नितान्तगौर््यो हतक्तुङमेष्वल' 
लेभिरं ताः परभागलुमिषु ॥४२। 

णोभमाना इति। विभावनालङ्कारः। रामाः निरोच्छय नभसखरैः गन्धर्वः 
तासां वपुषा एव मण्डनम् अ्रलक्कन्त' न तु मण्डमेन तदपु; इति भ्रक्तराथ॑ः । 
इति बुबुधे ज्नातम्। कमणि लि् । स्वभावरमणौयानां किम् अलङ्रणेः ? 
इति भावः ॥ ४०॥ 

तयेति । विलामिनोजनः पन्ये" जल विद्धारात् प्राक् प्रियानुरागेण क्तत 
भूषणेषु श्रादरः ्राखकिः येन मः अनुरक्तप्रियत्वात् सम्यक प्रसाधितः मन् 
प्रपि दत्यधः। प्रियस्य अरनुरागण च 1वपक्षयोषितां सपनोनां र्टः चक्षि 
तथा न ददाद न दुःखोचकार। यथा जलाद्रः मन् नर्तश्चब्द् न नसखक्ततानि 
नच्यन्ते तानि एव मण्डनं तस्य या ततूक्षतशोभया इत्यथ : । विपक्त- 
योषितां सपन्रोनां दशोः चन्न'षि यथा ददाह तापयामास । रूख्डनान्तरात् 
रपि नखमर्डनानुरागात् अपिच तदनुभाव पव सपन्नानां दुःखदेतुरिति 
भावः। जलाद्रः ददाह इति विरुदका््योत्पत्तिरूपः विषमरालङ्ारः । 
“विङ्दकाय्यस्योत्पत्तियत्रानथ स्य वा भवेत् । विरूपघटना वा स्याद् विष- 
सालङ्कःतिस्िधा" इति लक्षणात् ॥ ४१ ॥ 

ष्रमेति । शुभाननाः विलोलद्ाराः नितान्त गौय्यः अस्गाद्यः “गौरोऽरुणे 
सिते पोत” इति वेजयन्तो । भीरवः ताः चस्ति: खाम्बुररषु चला 
फेनपडक्यः येषु तषु हतानि कुदः मानियः तषु कुङ् मसङ्मारुणेषु इत्यथ 
पजमिषु विषयेषु ्रलम् ग्रत्यथं परभागं गुणोत्कषं लेभिरे । परभागो गुणोत्कप 
दति यादवः। ताम् ऊमींां च अरुणत्वादिगुणसाम्यात् न कित् 
विभ्षः लच्यते इत्यघ्रः। अतएव सामान्धालङूगरः। “सामान्यं गुण- 

-साभ्यन तत वश््वन्तरक ता” इति लक्षणात् । शभाननत्वसाम्बुरुद्त्वादुमरभय- 



पष्टमः सगः | द्रे ० 

छटाम्भसि व्यस्तवधृकराहते 
रवं खदङ्कघ्वनिधोरमुज्छति | 
मुहः . स्तने सतालसमं समाददे 

मनोरम ््यमिव प्रवेपितम् ॥४३॥ 

श्रिया हसद्विः कमलानि सस्मिते- 

रलः, ताम्ब् : प्रतिमागतेम॑खेः । 
क्तानुकल्या सुरराखयोषितां 

प्रसादसाफल्यमवाप जाङ्वो ॥४४॥ 

धिगरेषपणानां क्रय उभयस्मिन् ममन्वथात् यथासस्यालङ्कारश् । "यथासंख्यं 
क्रमखव त्रासिकाणां समन्वयात्” इति काव्यप्रकाते लक्षणात्। अनयोः 
श्रद्गाङ्किभावेन सङ्करः ॥ ४२ ॥ 

षटेति। व्यस्ताम्यां विपग्याभिताम्यां वघकराम्याम् श्राह रएक्रन 
करण उत्साय्य अन्येन ताडति दइत्यथ्ः। छदाग्यमि रखदेद्गध्वनिवत् भौर 
गन्भोर' सवम् उञ्छति सतिता भ्वनति सलि दयथः। मुदः स्तनेः लान 
गीलवादयन्रव्यानां क्ःलपर्च्छिदः। “नालः कालक्ियासानम्" इत्यसरः । 
तस्य समम् अनुरूपं ममनौगमं यत्यम् इव प्रवेपितं प्रकल्पितम् । मावे क्तः। 
ममाटदटे स्वोक्ततम् } उपमालङ्कारः ॥ ४२ ॥ 

खियेति। सिया गोभया कथनानि हसद्धिः कमलमटहटशेः इत्यथः । 
“हसतोष्यत्यसूयति” इति टच्छिना सदटृशपयायपरा उक्ताः। स्मितः 
प्रतिमागतेः प्रतिबिम्बगतेः इत्यथः । “प्रतिमानं प्रतिबिम्बः प्रतिमा" 
इत्यमरः । सुखं: अलद्धः मनि ग्भ्य नि यद्या; सा। पिद सुरदाजयोपितां 
क्तम् भरानुकूल्य' विद्ारादपक्रारः यया सा इल्यः यीषिद्धिः उपकछ्षता स्वयं च 
तासाम् उपचिकोषः जाड्कवो गङ्ग प्रसादस्य स्वच्छत्वस्य साफल्यम् । श्रथ- 
गोरववत् ष्टोसमासनिर्वाद्धः। श्रवाप श्रप्रमन्रम्धसि विद्ारविम्बग्रहगयो- 
रमस्भवात् इत्यधः । स्वच्छा एव हि परः उणक्रियन्ते स्यं च उपक्रुवतं 
तेषाम् इति भावः । “क्षतानुकारा” इति पाटे अनुकारः अनुकूलकरणम् 
उपकारः इत्येवं व्याख्ये यम् । अत्र जा्वोविरष्रणपदाथेस्य साफल्य' प्रति 
हेतुत्वात् काव्यलिद्मलद्गरः ॥ ४४ ॥ 



२०८ किराताज् नोयम् । 

परिस्फ् रन्मौ नविघट्टितोरवः 
 सुराङ्नास्वासविलोलदृष्टयः । 

उपाययुः कम्पितपाणिपल्लवाः 

सखोजनस्यापि विल्यैकनोयताम् ॥४५॥ 

भयादिवाद्िष्य भाषाहतेऽम्भसि 

प्रियं मुटानन्दटयति स्य मानिनो | 
अकछ्तविमप्रो मरसाहितेमनो 
हरन्ति रामाः क्लतकेरपोहितेः ।४६॥ 

स्िरहितान्तानि नितान्तमाकूले- 
रपां विगाहादलकौः प्रसारिभिः। 

ययुब॑धृनां वदनानि तुल्यतां 
दिरेफहन्दान्तरितेः सरश: ॥ ६७] 

परोति। परितः स्फ रह्धिः विव्तेमानः मोनेः विघट्टिताः ऊरवः यासां 
ता श्रतएव तासविलोन्तदृष्टयः भयविकमन्नलाः कम्पितपाश्णिपल्नवाञ् 
सुराङ्ना; सखोजनस्य च्रपि विलोकनोयताम् उपाययु;। किसुंत प्रियजनस्य 
इति भावः। सखभावाक्षिरलद्ारः ॥ ३५ ॥ 

भयादिति। मानिनो दुलभस्वयग्रहणा इति भावः। भ्रश्यति जले 
भषेण मत्स्यन श्ाहत सति। “षुधन्तोस्रा ऋकषो मतस्य" इत्यमरः, 
भयात् इव वस्तुतस्तु न तथा इति भावः किन्तु मुदा ओत्सुक्येन एव 
आ्क्छिय प्रियम् श्रानन्द्यति स्म। तथाह्ि--रामाः स्वियः भअरक्ततरिम 
शप्रनारोपितःयःप्रमएवरषः तेन श्राहितः जनितः क्तकः क्षत्िमेः रपि 
इत्यथः । इदितः चेष्टितः मनः हरति । श्रारोप्रितम् श्रपि भयं प्रेममूल- 
त्वात् मनोद्र' वभ्नुव इत्यघः। चत्र अन्पानुभावेन भयेन सहजराग- 
निगूहनात् मोलनालङ्गारः। “मोलनं वस्तुना यत्र वस्वन्तरनिगूहनम् 
इति लक्तणान्तरसम्वात् अथान्तरन्यासेन संखज्यते ॥ ४६ ॥ 

तिरोहितेति । अरां विगाहात् नितान्तम् अङ्कने: विकर्णः प्रसारिनिः 
> [र > 

श्रयत श्रलकः केशः तिरोहितान्तानि इननप्रान्तानि बघनां वदनानि हिरेफ- 



षटटमः सरः । २०९. 

करौ धुनाना नवप्रहनवाक्ततो 
प्रयस्यगाधे किल जातसम्थमा | 

सखौषु निर्वाच्यमधाष्ट वटषितं 
प्रियाङ्संश्च षमवापर मानिनो ॥ ४८ ॥ 

प्रियेः सलीलं करवारिवारितः 

प्रहड्निःभ्बासविकम्पितस्तनः | 

सबिभरमाधृतकराग्रपल्लवो 

यथाथतामाप विलासिनोजनः ॥ ४६ ॥ 
वन्द; अ्रन्तरितानि छन्नानि सरोरुहाणि तेः सरारुहः तुल्यतां यनु; इति 
उपमालङ्कारः ॥ ४७ ॥ 

कराविति। मानिनो पयमि अगाध सति किन इति भ्रलोकते, मज्जनन- 
भयात् इव इत्यथः । जातपम्भ्रमा उत्यन्रभया श्रतएव नवपन्नवाक्तती करौ 
धुनाना कम्पयन्तो । घुनोतैः क्रयादिकात् कन्त॑रि लटः शानच्। सतीषु 
विषये निर्वाच्यम् श्रवायम् अनिन्य्रभ् इत्यथेः। धाष्टाटूषितश्च न भवति 
इति श्रधा्टयटूषितः तं वस्तुतः रागसूलम् अपि भयस्रूनत्वारोपात् इति भावः। 
प्रियाद्धसंस्षम् श्रवाप। श्रतापि तु्याङ्गन भयेन अ्रागन्तुक्रन महजानुराम 
निगूहनात् मौलनालङ्गारः। तदुक्तं काव्यप्रकागे -“समाननलकच्तणं वम् 
वम्तुना यन्निगूह्यते । निजेनागन्तुना वापि तन्मोलनमुदाह नम्” ॥ ६ ॥ 

प्रितरैरिति। परिधैः कामिभिः सलोनं करवारिभिः अ्रच्ललिजलेः दारितः 
अवरुदः सिक्त इत्यध; । प्रदैः सन्ततेः निश्वासः विकम्पितौ कम्पिना 
स्तनौ यस्य स: । मविश्मं सविल।मम् श्राधूतानि कर।य्रपल्लवानि पारि 
पल्लवानि येन सः । विलसनग्नोल। विन्ासिनो। “वौ कपलसकल्यस्म्भः” 
इति धिनुणप्रत्ययः । सा एव जनः । च्छक एकवचनम् । वथायंताम् 
राप उक्तरोत्या अनेकविलासवत्तया वथाधनामकत्वम् ्रवाप इत्यधः। 
कचित् गम्यमानायेस्य नाम्नः न प्रयोगः, यथा माचे--^चिराय याद्याच्य 
मलग्मि दिगगजंः” इति। कचित् प्रयुज्यते च, यधा रघुवश-- परन्तपा 
नाम यथार्थनामा" इति । नेषधघेऽपि--^त जयत्यरिसाथ प्राथकोक्षतनामा 
किल भोमभूपतिः" ईति । सखभावोक्तिरलङ्गरः ॥ ४२. ॥ 

ऽ98--कि 



२१० किराताज् नोयम् । 

उदस्य घैय्य' दयितेन सादर 

प्रसादितायाः करवारिवारितम् । 

मुख' निमोलन्नयनं नतञ् वः 
यिय' सपलोवदनादिवाददे ॥ ५० 
विहस्य पाणो विधते घ्रताम्भसि 
प्रिथेण वध्वा मद्नाद्रंचेतसः | 

सखोव काञ्चो पयसा घनोक्षता 

बभार वौ तोद्धयवबन्धमंशुकम् ॥ ५१॥ 

निरञ्नें साचिविलोकित हशा- 

वधावकं वेपथुरोंपल्लवम् । 
नतन वो मण्डयति स्म विग्रहे 

वलिक्रिया चातिलकं तदास्पदम् ॥ ५२॥ 

उदस्येति। दयिन धै" काठिन्यम् उदस्य श्रपनोय अनुनोय इत्यथ 
माटरं दथा तया प्रघ्ादितायाः सोमनस्यं गमितायाः नतश्चवः स्तिया 
मम्बन्धि करवारिभिः वारितम् श्रवर्दम् श्रतएव निमोत्तो नयने यस्य 
तन्द्रं सप्न्लोवदनात् इव खियम् श्रादटर्े जग्राह। तदानीं तहदनस्य 
निःखोौकत्वात् तदोयग्ोग्रहणम् खत्प्रच्यते ॥ ५०॥ 

विदृस्येति। छताम्धरसि प्रियसेचनःघ' ग्रोतजले पाणौ अञ््नलौ 
इत्यथे; । प्िधेण विद्दस्य विश्न अवन्लभ्बिते सति अतएव मदनाद्रेचेतसः 
मदटनपरवशाया इत्यं: । वध्वाः मम्बन्धि वोतोचयवन्धं सुक्तनोविग्रन्यि 
स्र समानम् इत्यथः । भ्रंशकं पयसा घनोक्तता काञ्च सखो दव वभार 
जग्राह । स्त्रोणां किल स्तरोघु एव श्रायत्तं लज्नारक्तणम् इ!त भावः ॥ ५१ ॥ 

निरच्लने इति । नत्र वः श्रहगनाया; विग्रहे वपुषि निरल्मे निधौ त- 
कञ्जे हृभौ विलोचने कमं साचिविलोकितं तिक ईक्षणं कत्त मण्डयति 
स्प ^तखिगध साचि तिरः" इत्यमरः श्रयावकं क्षालितलाक्तारागम् 
श्रो्ठपल्नवं वेपथः कम्पः मण्डयति सम । “रि तोऽथच" इति अथच प्रत्ययः । 
श्रतिलकं तिलकरह्ितं तदास्यदतिलक्षस्थामं ललाटम् । “्राखख्यदं प्रतिः 



टमः सग; २१९१ 

निमोलदाक्षेकरलोलचचषां 
प्रियोपकर्टं क्रतगाववेपधः | 
निमज्नतोनां १वसितोद्धतस्तनः 

्रमोंनु तासां मदनोनु पप्रघे ॥ ५३॥ 
प्रियेण सिक्ता चरमं विपचचत- 

श्ुकोपर काचित् न तुतोष सान्छनेः । 
जनस्य रूट्प्रययस्य चेतसः 

किमप्वमर्पोऽनुनये शशायते ॥ ५४ ॥ 
दूत्य विदृव्य दनिताभिरूदस्यमान 

पोनस्तनोरुजघनस्लशालिनोभिः । 

छायाम्" इति निपातः। बलिक्रिया रेखावन्वख मण्डयति स्म। तदा 
निरलद्मर्स्य अद्नागरोरस्य तच्छरोरविकारंः एव अलङ्गारः ममजनि 
इत्यथ; ॥ ५२॥ 

निमोनलदिति। प्रियोपकर्ठ' प्रिघसमोपे। अलन्तसंयोगे दितीया। 
निमज्जतोनां विगाषह्मानानाम् अतएव निमोनलन्ति निमिषन्ति अकेकराणि 
अआकंकरवन्ति लोलानि चकषियासां तासाम् । अआाककरलक्तषगं तुक्य 
विलासे-^ट्िराककरा किचित् स्फ टापाङ्क प्रसारिता। मोलिताश्चै- 
पटा लोक तारव्यावत्तनोत्तरा” इति । तासां स्वोणां क्तः गालासां वेपथुः 
कम्पः येन सः श्वसितेः निःश्वासः उदतौ उतुपतितौ स्तनौ येन स खमः 
खेदः नु मदनः नु पप्रथे प्रादुबभूव ? निमज्जनप्रियखन्निधानरूपोभयकारण- 
सम्भवात् नेतनिमोलनगात्रकम्मनिःष्वासघारणच समन्दहः;, स एव 
अलड्गरः ॥ ५२ ॥ 

प्रियेशेति। काचित् प्रियेण विपक्ततः सपलोतः चरमं पात् सिक्ता 
सतो चुकोप । ̂ ष्ठन्तु चरमं तनोः” इत्यमरः । सन्ने; अनुनये न तुतोष । 
तघाहि- रूढप्रणयस्य गाद्प्रमणः जनस्य सम्बन्धो चेतसः मनसः अमष 
प्रकोपः किम् श्रपि कुतः रपि डतोः भ्रनुनये सति श्थ्ायते गाट्ो भवति। 
“अशादिभ्यो भुव्यचे लेपश्च हलः" इति क्यङ् । न्यत्र णान्तिहेतुः भनु- 
नयः भ्रव प्रकोपाय एव भवति, तत्न कार्णंतुन त्रायते इत्यध; ॥ ५४। 



२१२ किराताड -नोयम् । 

उव्यपि तो्मिचयलङ्किततीरदेश- 
मीत्सुक्यनुच्नमिव वारि पुरः प्रतस्ये ॥ ५५॥ 
तोरान्तराणि मिथ नानि रथाङ्गनामा 
नोत्वा विल्लोलितसरोजवनप्रियस्ताः | 

संरेजिरे सुरसरिज्जलधो तहाग- 
स्तारावितानतरला इव यामवन्यः ॥ ५६ । 

संक्रान्तचन्दनरसाहितवणंभेदःं 
विच्छित्रभूषगमणिप्रकराशुचिवम् । 

वद्धोमिं नाकवनितापरिभुक्तसुक्त 
सिमोवंभार सलिल' शयनोयलच्छीम् ॥५७। 

इति शरौमहामहोपाध्यायभारविक्ततौ किरा ताच्जंनौये 
महाकाव्ये सुराङ्गनाविदहारो नामाष्टमः सगे: ॥८॥ 

दलखयमिति । पौनः स्तनः ऊरुभिः जघनस्यसेय णालन्ते दति तथोक्ताभिः 
इति रसलिलनोदनसाम्ण्योक्िः स्यलस्य साक्षात् श्रप्राणयङ्गत्वात् न॑ 

दन्द क वद्वावः। वनिलाभिः इल्य विद्धल्य उदस्यमानं नुद्यमानम् उत्पित 
उपरिभावं प्राप्तिः ऊभिचयः नङ्कितः तोरदेणः येन तत् वारि। त्रौत्सक्यं 
विद्हारासदहिष्णुत् तन नुन्न प्र{रितम् इव इति उत्प्र्ा। ^नुदट्विद् 
इत्यादिना निष्टानत्वम् । पुरः अग्रे प्रतस्छ स्वजनठत् इति भावः॥ ५५॥ 

तोरान्तराणोति। रथाङ्नाम््रां मियनानि चक्रवाकदन्दानि अरन्यानि 
तोराणि तोरान्तराणि नोत्वा नियोज्य इत्यः । अविहितलन्तणः तत्पुरुष 
मयरव्य'सकादिषु द्रर्व्यः। विलौलिताः विजुल्लित,. सरोजवनसियः याभिः 
ताः सुरसरिन्नलैः धौतष्ागः क्षानितमुक्तावलयः ताः स्वियः तारावितानैः 
उडगनीः तरलाः भासुराः। “तरलो भासुर होरे चञ्चलेऽपि'” इति त्रैजयन्ती । 
यामवत्यः रातय इव संरेजिरे शुष्भिरे ॥ ५६ 

संत्राग्केति। संक्रान्तेः चन्द्नरसेः मलयजदरवैः आहितः वर्ष॑मदैः 
खपान्तरं यस्य तत्। विच्छिन्नानि वरटिदानि यानि विभूषणानि तेषांये 



नवमः सर्गः । 

----०(*) °---- 

वौच्य रन्तुमनसः सुरनारौः 
अआत्तचिवपरिघधानविभूषाः । 
ततुप्रियाथ मिव यातुमथास्त 
भानुमानुपपयोधि ललम्बे ॥ १ ॥ 
मध्यमोपरलनिभे लसदंशौ 
एकतश्ुलिसुपेयुषि भानौ 

मणिप्रकराः मणिगणाः तेषाम् अंशुभिः चित्तं नानावणंम् । वदोमिंतरलं 
तरङ्गितं नाकवनिताभिः परिभुक्तमुक्तं पूवं परिभुक्तं पयात् सुक्तम् । “पूव- 
काल'' इत्यादिना तत्पुरुषः । सिन्धोः गङ्गायाः सलिलम् । शेरते श्रत इति 
गशयनोयं तल्पम् । वहलग्रहणात् साधु । तस्य लच्छी वभार। ्रतएव 
निदशंनालङ्ारः । लक्षणं तु उक्तम् ॥ ५७ ॥ 

इति ओोमदहामदहोपाध्यायकोलाचलमल्िनाथसरि विरचितायां 
किराताजनोयकाव्यव्याख्यायां घण्टापघसमाख्यायाम् 

अरम: सगे: ॥ ८ ॥ 

नीच्येति । श्रथ जलक्रोडानन्तरं भानुमान् श्र शुमान् सवः भात्तचित- 
परिधानविभूष।; खोक्लतविविधवस्राभरणाः सुरतसन्राहं वहतो; दत्यथः , 
श्रत एव रन्तुमनसः । “समानकटठकेषु तुस्” । “लुम्मेदवभ्यंमः क्त्ये त॒ 
काममनस्मीरपि" इति मकारलोपः ¦ सुरनारोः वोच्य। तासां प्रियां 
ततुप्रियाथम् इव श्रवसरदानरूपं प्रियं कन्तम् इव इत्यथः । फलोतप्र ता 
इयम् । श्रस्तम् श्रदशनम् मकारान्तम् अव्ययम् एतत् । यातु प्राप्तम् 
उपपयोधि पयोधिषषमोपे ललम्ब॒ सख से। अस्मिन् सग खागताहत्तम्। 
“खलागतेति रनभाद् गुरुयुग्मम्” इति लक्तग्णात् ॥ १ ॥ 



२१४ किराताजञंनोयम् । 

यीरुवाह परिद्रत्तिविलोलां 
हारय्टिमिव वासरलच्मोम् ॥ २॥ 
अ शुपाणिभिरतोव पिपासुः 

पद्मज मधु ग्रश रसयित्वा । 

चोवतामिव गतः क्ितिमेष्यन् 
लोहित वपुरुवाह पतङ्गः ॥ ३ ॥ 

गम्यतासुपगते नयनानां 

लोहितायति सहस्रमरौचौ । 
आससाद विरहय्य घरिवों 

चक्रवाकददयान्यभितापः॥ ४॥ 

मध्येति। मध्यमोपलनिमे नायकमणिसटरे। “निभसङडगाशनोकाश- 
प्रतिरूपोपमादयः” इत्यमरः । “शकं गायां दषत्पुते [ स्ियां प्रोक्तः] पु'स्य 
अमन्युपलो मणौ” इति देजयन्तो । लसदंणौ प्रसरदश्मौ भानो एकतः 
एकस्मिन् भागी चति स्लस्तताम् उपेयुषि प्रासे सति दौः परिदन्ता मध्या- 
कातिक्रमेण विलोलं गत्वरोम् अन्यत्र गात्रस्य तिथक् आघ्रत्तया सुदुः 
चलन्तीं वासरलच्छीं इारय्ि' सुक्तावलोम् इव उवाद वहति सखम ॥२॥ 

शअ"श्ुपासिभिरिति । पतङ्गः स॒ख्य; । “पतङ्गः पल्तिस्थ्धयोः” इत्यमरः । अतोव 
निभरम् । “श्रत्यतोव च निभरे" इत्यमरः । पातुम् इच्छुः पिपासु; ठितः 
सन् । पिबतेः सब्रन्तात् उप्रत्ययः । अग्रव एव पाणयः तेः पच्च षु जातं पड्चजं 
मधु मध्वव। मध्विति स्विष्टं रूपकम् । मकरन्दमयम् इत्यः । “मधु मद्ये 
पुष्परसे” इत्यमरः । सखम् अत्यन्त रसयित्वा ्राखाद्य क्तोवतां मत्तत्व' गतै 
इव इति उतुप्र ्ता। “मत्ते शौण्डोत्कटत्तौवाः” इत्य.7रः । सितिम् एष्यन् 
गमिष्यन् लोहितं रक्त वपुः उवाद । यथा मन्तः न्ोबतया जितौ लुण्ठति 
रज्यते च तहदिति भावः। सूययस्य सितिविलयनम् श्रस्तमयः इति आ्रगमः। 
अत्र रूपकोत्प्र चयोः सापेक्षत्वात् अङ्गाङ्धिभावेन सङ्करः । २॥ 

गम्यतामिति । सद्स्रमरेचौ सय्य'ः। लोहितो भवतोति लोडहिता- 
यति । “लोहितादिडाजभ्यः क्यष् ।* “वा क्यषः” इति परस्मपटे शल- 



नवमः सगेः । २१५ 

सुक्तसूललघुरुज्ि तपुवः 
पश्चिमे नभसि सम्भृतसान्द्रः 
सामि मव्नति रवी न विरजे 
खिन्नजिह्य इव रश्मिसलुहः ॥ ५ ॥ 

कान्तदूत्य इव कुङ्मतामाः 

सायमण्डलमभि त्वरयन्लः 

सादर दटशिरे वनिताभिः 

सौ धजालपतिता रविभासः ॥ ६ ॥ 

प्रत्ययः। अ्रतएव नयनानां गम्थताम् उपगते दशेनोयतां प्राप्रे सति 
अभितापः घधरितीं विरहय्य विहाय । “ल्यपि लघुपूव्वात्” इति श्रयादटेशः । 
चक्रवाकद्कदयानि आससाद प्राप। अरव धरिता यादृशः तोत्राकंकर- 
छतसन्ताघः ताद कचक्रवाकडह्दयेषु विरहसन्तापः स््ञात इति परमाथः। 
परन्तु तद्पक्रमानन्तरम् एतस्याविभावात् स एव श्रत संक्रान्त इति 
श्रभदाध्यवस्ायेन उपदेश अतएव मेद् अभेदरूपातिशयोक्ति 
अलद्ारः ॥ ४ ॥ . 

मुक्तेति । रवौ सामि मज्जति श्ररस्तमिते सति। “सामि ल्द 
जगुपसायाम्” इत्यमरः । सुक्त' त्यक्तप्रायं मूलम् भआाखयभूतः रविः। अन्यत 
स्रामो । येन सः अतएव लघः अल्पक सुक्तमूुललघुः उज्छितप्रूवः त्यक्तपूवं- 
दिक्तः। श्रन्यत्र व्यक्तपूवजनः। पञ्िमे नभसि पथिमनभोभागे। अन्यत 
कचित् नोचस्ले। सम्भरतः संहतः सन् श्रतएव सान्द्र रम्िसमूुह 
श्राखितजनश ध्वन्यते । दुःखेन खिन्नः सन् जिद्यो दोन इव न विरेजे। 
अत्र सुक्तत्ादिप्रसुतविग्ेषणसाम्यात् श्रप्रसुताजितजनप्रतोतेः समासोक्तिः। 
तत्र॒ वाच्यस्य रश्मिखमूहस्य श्रचेतनस्यापि प्रतोयमानेन चेतनेन 
भ्रमैदाभिधानात् दु.खितव्वाद्युत्परक्ता इति योः श्रङ्गाङ्किभिविन 
सङ्करः ॥ ५ ॥ 

कान्तेति । कुङ्क मवत् कुङ् मेन वा तासाः सायस्य सायकालस्य । कषाय 
साये प्रगे प्रातः" इत्यमरः । यत्. मण्डनं तत् भ्रमि तत्-उदिश्य त्वरयन्त्य 
त्वरां कारयन्तः सौधानां जालैः गवाक्षः पतिताः प्रविष्टाः । `जलं गरात्त 
भानायः दूति वेजयन्तौ । रविभासः सृथ्यरश्मयः कान्तानां प्रयसा दूत्य 



२१६ किराताजु नोयम् । 

अग्रसानुषु नितान्तपिशङ्गे- 
भं सहाम् खदुकरेरवलम्बा । 
अस्तशेलगहन नु विव्रखान् 
आविवेश जलधिः नु महोनु॥ऽ। 
आकुलश्चलपतविकुलानाम् 

आरवैरनुदितीषसरागः। 
अआआययावशहरिदश्वविप्राण्डु- 

स्तुल्यतां दिनमुखेन दिनान्तः ॥ ८ ॥ 

इव वनिताभिः साद्बं यथा तथा दटगिरे दृष्ट; । सायन्तनाकंभासां प्रिय- 
समागम सूचकलत्वादेव दूत्य इव तासु स््रोणामादरोऽभवदिव्यधेः ॥ ई ॥ 

अग्रति। विवस्वान् सूथः अग्र भ्रस्तशेलशिखरे ये सानवः रषु यें 
भूरद्धाः तान् नितान्तपिशङ्क : भत्यन्तारुणेः दुभि; करः इव करैः श्र'शुद्स्तेः 
दति स्ि्टरूपकम् । “वलिदस्तां शवः कशः” इत्यमरः । यदा करः खदु 
स्थम् अवलम्ब अ्रस्तः इति गेलः धस्तज्ेलः । “श्रस्तस्तु चरमच्सायत्" 
दूत्यमरः। तस्य गहनं काननं नु, आविकषेग । तपनस्य पतनसरन्देह एव 
दृष्टः । पतनंतुक्तच भरस्यतत् नज्नायते शोघ्रगमनात् इत्यथेः। श्रत 
तपने तपनस्य भ्रारोप्यमाणस्य गदनाद्यनेकविषयल्वेन सन्देहालङ्गारः । 
उत्प्र त्ता इति केचित् ॥ ७ ॥ | 

्राकुल दति । चलानां कुलायेभ्यः कुलायान् प्रति चलतां पतलिकुला- 
नाम् ्रारवेः शब्द् : श्राकुलः व्याप्तः भ्रनुदितश्चब्द्ेन श्रमावमावम्, उषः- 
प्रष्टन सन्ध्यामातं च विवदते उषसि भवः श्रौषसः। “सस्िवेलाः 
त्यादिना योगविभागात् श्रणप्रत्ययः, अन्यधा कालात् ठञ् स्यात् । तथाच 
अनुदितौषषराग इति श्रविद्यमानसन्ध्याराग इत्यथे: । एकत्र अपगमत् 
अन्यतर अ्रनुदयात् च इति भावः। हरिदश्वः अविद्यमानसूय्धः एकव 
अनुदयात् श्रन्यत अस्तमयात् च इति भावः । अतएव विपाण्डु; तिमिरानु- 
दयात् दति ओेषः। दिनान्तः सा्य॑कालः दिनमुखेन प्रातःकालेन तुष्यताम् 
श्र(ययी तदत् वभूव इत्यथः । श्रतएव उपमालतष्कारः ॥ ८ ॥ 



नवमः सगे; | २१७ 

आसितः सगितवारिदपटनक्राा 
सन्ध्यया गगनपश्चिमभागः । 

सोभिविद्रमवितानविभासा 
रञ्चितस्य जलधेः शिथसृहे ॥ < ॥ 

पराञ्जलावपि जने नतलृधिं 
प्रम तत्प्रबणचेतसि हिला 
सन्ययानुविदधे .विरमन्लया 

चापलेन सुजनेतरमेती ॥ १० ॥ 
ओषसातपभयादपलौन 
वासरच्छविविरामपटौयः। 
सत्रिपत्य शनकेरिव निन्नात् 
अन्धकारमुदवाप समानि।॥ ११॥ 

आस्थित इति। स्थगितवारिटपङ्क्रया पिहितमेघहन्दया सन्धया 
स्यितः श्राक्रान्तः व्याप्तः गगनपञचिममभाग । सोमिः जंमिंसंक्रान्ता इत्यथ 

तया विहुमवितानविभासा प्रवालप्रकरकान्या रच्ज्ितस्य खस्राव्यम् श्रापादि- 
तस्य जलधे; खियम् अहे सन्धया रक्तवणत्वादिति भावः। वदतेः क्तरि 
लिर्। तत्सध्णं ियसुवाहेत्यधः । अत एव निद शणनालङ्।रः ५ < ॥ 

प्राच्जलाविति। प्रचदः अञ्जलिः येन तस्मिन् प्राञ्ननी बदाच्ञलो। 
ती युतावच्छलिः पुमान्” इत्यमरः । प्रादिभ्यो धातुजस्य बहत्रोददिवाच्य 

वोत्तरपदलोपश्च । नतम्नून्नि नमस्व रवण तत्प्रवणं ततर सन्धायामैव 
श्रादितं चेतः यस्य तस्मिन् एवंविधे भ्रपि जने विषये प्रेम हित्वा विदह्य 
विरमन्त्या निवत्तमानया । व्याङ्परिभ्यो रमः" इति परस्म पदम् । सन्धया 
चापलेन श्र्थेय्य ण । युवादिल्वात् षणप्रत्ययः.। सुजनात् दरतरः दुजन 
लस्य मैत सद्यम् अनुविद्ध भ्रनुचक्रे। करमपि लिट्। यथा दुजनमेतो 
चिष्न्तमपि जहाति तदत् सन्धरापि सेवमानं जनम् ब्रहासोत् इत्यथः । 
भिवस्य कमं रेतो। श्रणन्तात् ङोप्। भ्रत्र सन्धयादुजनमत्मोः चापलं 
ससानधमः अनुविधानम् श्रत एव ्रथरूपेण इयमुपमा ॥ १०॥ 

प्रोषसेति। श्रौषषात् प्राभातिकात् ्रातपात् भयं तस्मात् इव इति 



२१८ किराताजु नोयम् । 

एकतामिव गतस्य वितैकः 

कस्यचिन्न महतोऽप्यपलेभ । 

भाखता निदधिरे भुवनानाम् 

आत्मनोव पतितेन विशेषाः ॥ १२॥ 
इच्छतां सह वघुभिरमेद 
यामिनोविरदिणां विहगानाम् | 
आपुरेव मिध नानि वियोग 

लङ्गते न खल कालनियोगः ॥ १२ । 

यच्छति प्रतिमुखं द्यिताये 

वाचमन्तिकगतेऽपि शकुन्त । 
खतप्रे्ता। अपनोनं कचित् गूढ वासरच्छ्रः श्रातपस्य विरामात् हेतोः 
पटोयः प्रभविष्णुलरम् अग्रं करोति इति ब्रन्धज्ार' ध्वान्तम्! “अन्धकारो 
ऽस्यां ध्वान्तम्” इत्यमरः । अश्र सन्धा(पगमनानन्तरं गनैः मन्दं मन्द 
निम्नात् सत्रिपत्य ्रागवत्य समानि समरख्यलानि उदवाप व्यानगओे। अत 
प्रसुतान्धकारविशेषगणसाम्यात् अग्रसुताथपरतोतेः समासोक्तिरनलङहगरः। 
उत्प्र तातङ्गतः स्यात् ॥ ११॥ 

एकतामिति । रएकरतःम् गअरभेदं गतस्य इव तमोव्यप्तया तथा प्रतोत 
इधम् उतप्र्षा। महतः शलाट्ः भ्रपि कस्यचित् कस्यापि पदट्।धंस्य विवेक 
मेदः न उपलतेमेन ब्णहोतः। श्रत एव उत्प्र च्छते पतितेन अस्तमितेन 
भाखता स्य्यण। “मास्हिवष्ठत्सप्ताण्व'' इत्यमरः। मुव्रनानां मुवनष्य- 
पदाघथानाभित्यघः । विशेषाः भूघर।दिभेदाः म्रात्मनि खवस्मित् एव निदधिरे 
द्व निहिता इव। कश्रमन्यया न उपनलभ्येरन् इत्यधंः। अत्र उत्प्र त्तो 
सजातोययोः सापेक्षत्ात् अद्धाङ्धिभावेन सङ्करः ॥ १२॥ 

दच्छतामिति। वधभिः स्वक्ताभिनोभि; मह अ्रपेदम् अविधोगम् इच्छतां 
तथा सङ्कल्पवतामपोत्यथेः । यासिनोषु विरहिणां निघतवि्ोगानामिव्यवैः। 
ग्डतेः भरावश्यके श्रध णिनिः, यडा निन्दाघाम् इनिः। तेषां विहगानां 
चक्रावाकाणामित्यथेः। मिथुनानि वियोगम् आपुः । नतु नम्रापुः। 
दति अ्रय्ोगव्यव्रच्छेदः तथाहि कालनियोगो देवाज्ना न लञ्यते खलु । दुर्वार 
इत्ययः ॥ १२ ॥ 



नवमः परग॑ः। २१८ 

नोयते स्प नतिमज्छि तपं 
पङ््ख' सुखमिवाम्ब रुदिण्या ॥ १४॥ 
रञ्खिता नु विविधास्तरुशेलाः 
नामित नु गगन स्यगित नु) 
पूरिता नु विषमेषु धरितो 
संहता नु ककुभस्तिमिरेण ॥ १५ ॥ 

यच्छनोति। शकुन्तौ चक्रवाकपत्तिणि सामान्यस्य प्राकरणिकविथेष- 
पथवसानात् । “गकुन्तपक्तिशकुनिगकुन्त शकुनदि जाः” इत्यमरः । अ्रन्तिक- 
गते समोप्य रपि दयिताये चक्रवाक प्रतिमुखम् श्रभिसुखं यथा तथा वाच॑ 
यच्छति वाचम् एव ददाने सति न तु सङ्गच्छमाने सति इत्यध; । “पाघ्राष्यमा 
इत्यादिना दाणः यच्छरादेशः। रम्ब रहिण्या नलिन्या उज्छितदहषं चक्रवाक- 
दुदेशदश्नादिव त्यक्रविकासं पड्कजं मुखमिव नति" नम्नत्वं नोयते स्म 
नीतम् । “अरधानकमण्याख्येये लादोनाहदि कमणाम्” इति नयतेः हिकमक- 
त्वात् प्रधाने कमणि लिट् । प्रायेण दुःखदटशनात् स्तिः खिद्यन्ते विररेषेण 
विर्हदश्नात् इति भावः। अत्र पड्जावनतेः चक्रवाकविक्रोशणानन्तथ्ात् 
तदेतुकत्वम् उत्प्र च्यतं। तच्च सुखोपमा इयम् ्रम्ब् रहिश्या कामिनोसाम्यं 
गमयन्त्या निर्द्मत इति उपमोत्प्रेत्तयोः ब्ह्गाङ्गिभावेन सङ्करः । व्यच्ञकाद्य- 
प्रयोगात् प्रतोयमानोत्प्रे ता ॥ १४ ॥ 

रञ्जिता डइति। तिमिरेण अ्रन्धकरारेण विविधाः तरवः शेना रञ्जिताः 
सखस्ावस्यंम् स्रापादिताः नु? अनन्यथा कथमेषां नोनाव्यत्वमिति भावः। 
तथा गगने नामितंनु? आआभूतलात् इति शेषः। “मितां इः” इत्यत्र 
वाशब्दानुदत्तया व्यवस्ितविभाषाखयणात् न इषः । यद(, गगनं ख गितम् 
श्रच्छादितंनु? उभयत अपि तमसाहतलात् न दृश्यते इति भावः। तथा 
धरितो विषमेषु निम्नोन्रतेषु पूरिता समोक्ततानु? भ्रन्यथा तदिवेकः कथं 
नस्यात्? इति भावः कङ्कभः दिशश्च संद्ृताःनु लुपाः किम्? “दिसु 
ककुभः काष्टा भाशया हरितख ताः” इत्यमरः । कथम् अन्यथा न दष्यन्त 
इति भावः। अत्र तिमिरे तर्ओैलाद्यनेकविष्रयर्जकत्वादिकम् शअ्रारोष्य 
सन्दिग्ध दूति सन्देालद्गरः। श्रनेन नुशब्दस्य सम्भावनादयोतकत्वम्ः 
अत्रोत्प्र ्ताप्रकारमिति श्रलइगरसव कारः ॥ १५॥ 



२२० किराताजु नोयम् 

राचिरागमलिनानि विकाशं 

मङ्भजानि रहयन्ति विहाय | 

स्पष्टतारकमियाय नभः खो: 

वस्तुमिच्छति निरापदि सवः ॥ १६ ॥ 
व्यानशे गशधरेश विमुक्तः 

कैतको कुसुमकेसरपाण्डः। 
चुगमुष्टिरिव लम्मितकान्तिः 

वासवस्य दि शमश्ुसमूहः ॥ १७ ॥ 

उन्फतो शुचमिवाश्चु तमिखाम् 

अन्तिक व्रति तारकराजे 

दिकप्रसादगुणमण्डनसमूड 

रग्मिहासविशद' मुखमेन्द्रौ ॥ १८ ॥ 
रात्रोति। ओखोः शोभा कतं गतेः सन्धाया; रागेण खच्छायोपरच्नेन 

मलिनानि भरत एव विकाशं रहयन्वि त्यजण्ति। र्यतः त्यागार्थौत् 
भद्टप्रत्ययः। पङ्कजानि विहाय त्यक्ता खष्टतारकं नभः खम् इयाय प्राप वथाहि 
सवः जनः निराणदि निर्बाघस्यले वसु स्थातुम् । ^“रकाच उपदटेशेऽनु- 
दात्तात्” इति इट्प्रतिषेधः । घसिश्च सान्तेषु वसिः प्रघारिणोति वचनात्। 
द्च्छति॥ १६॥ 

अस्तादिसन्धयान्तं वणयित्वा चन्द्रोदयवणनम् ब्रादभते । व्यानगे इति। 
शशधरेण चन्द्रेण विसुक्तः सिप्तः केतकोकुमुमकेसरः इव पाण्डः लग्धिता 
प्रापिता कान्तिः यस्य सः श्रभुसमृदः रश्मिषमुहः चणस्य कपरत्तोदस्य 
मुरः इव। समुटिशब्दस्य दिलिङ्न्त्वे श्रपि अत्र पलिङ््ता एव ग्राह्या 
उपभेयानुसारात्। वासवस्य इन्द्रस्य दिशं प्राचीं व्यानथेव्याप। श्रनेन 
निशानिशाकरयोः नाथिकानायकौपम्य' मम्यते ॥ १७॥ 

उजभतोति। इन्द्रस्य इयम् रेन्द्रो दिक् प्राचो तारकराजे नक्तत्नाये । 
“+कनोनिकायां नक्ते तारकं तारकापि च" इति विश्ठः। अन्तिकं समोपं 
त्रजति सति। आश तमिखाम् अन्तमम् “तमिखा सनो ध्व।म्सनिभि 
निश्यन्धतमसे न ना" इति वैजयन्तो । शुचम् द्व विरहदुःखमिव इत्यधेः । 



नवम; सम॑; । २२९ 

नोलनोरजनिभे हिमगीर 
शेलरुद्धवपुषः सितरण्म : । 
खे रराज निप्रतत्करजाल 
वारिधेः पयसि गाङ्मिवाम्धः ॥ १८ ॥ 

दयां निन्धदतिनोलघनाभः 

ध्वान्तसुद्यतकरेण पुरस्तात् । 

चरिप्यमाशमसितेतरभासा 

शम्मनेव करिचम चकामे | २० ॥ 
अन्तिका न्तिकिगतेन्दुविरष्ट 

जिह्मतां जहति दोधितिजाकते । 

निःखतस्तिभिरभारनिरोधात् 

उच्छुसच्िव रराज दिगन्तः ॥ २१॥ 

उज्भातो विजहतो प्रसादः नेमल्यम् एव गुणः सः एव मण्डनं यस्य तत् ` 
रथ्मयः हास इव तन विशदं सुखम् इव सुखम् श्रग्रभागम् । स्िष्टोपभेयम् । 
ऊ वहति स्म । अरव दिक्चन्द्रयोः नायिकानायकौपम्य' गम्यते ॥ १८ ॥ 

नोलेति । गेलरुद वपुषः उदय गरितोरोहितमण्डलस्य सितरण्मेः इन्दो; 
सम्बन्धि नोलनोरजनिभे श्यामकमलतुल्यं खे श्राकाशे निपतत् प्रसरत् । 
हिमवत् मौरं शश्र' करजालं श्र'शसम्ूहः वारिषेः पयसि निपतत् गाङ्गम् 
्रस्डवरराज। उपमाने श्रपि विशेषण" योज्यम् ॥ १९ ॥ 

द्यामिति । . यां निसन्त् आकाशम् आह्वत् अरतिनोलघनाभं मेचकम् , 
उद्यताः कराः अ'शवः हस्ताश्च यस्य तेन । श्रसिताभ्य इतर; शश्वाः भासः 
यस्य तेन चन्द्रेण पुरस्तात् प्राच्याम् अग्रे च क्तिप्यमाण' नुदययमानं ध्वान्त 
शन्भ्.ना क्तिष्यमाणं करिचमं इव चकासे। उपमाने अपि विशेषणानि 
योज्यानि ॥ २०॥ | 

अन्तिकैति) भन्तिकान्तिके श्रतिसमोपै। श्रकारे गुणवचनस्य" दति 
दिभावः। कमधारयवद्ावात् सुपः लुक्। श्रन्तिकान्तिकगतेन इन्दुना 
विष्टे मुक्तं दोधितिजाले किरणसम्बहे जिह्मतां सष्ोचं जहति त्यजति सति 



२२२ किराताज्ञनोयम् । 

लेखया विमलविदुमभासा 

सन्तत तिभिरभिन्दुरुदासे । 

द॑षट्या कनक्रटङ्पिशङ्गया 

 मण्डलम्भुव इवादिवराहः ॥ २२ ॥ 
दोपयन्नथ नभः किरकीचं : 
कुङ्मासणपयोधरगौरः । 
हमकुम्भ इव पुवपयोधेः 
उन्द्रमज्ज शनक स्तुहिनांशुः ॥ २२ ॥ 

उद्रतेन्द् मविभिच्नतमिखां 

पश्यति स्य रजनोमविद्प्तः | 

व्य शुकस्फटमुखो सतिजिह्यां 
तरोड़या नववधूमिव लोकः ॥ २४ | 

तिभिरभारः तमःस्तीमेः निरोधात् उपरोधात् निःखतः निगतः दिगन्तः 
उच्छुखन् प्राणन् एव रराज इति उतुप्े्तालद्धारः ॥ २९१॥ 

लेखयेति । इन्दुः विमलविदुममभासा खच्छप्रवालसवगया लेखया कलया 
सन्तत सान्द्र तिसिरम् आ्रादिदरादहः कनकस्य टङ्क; शन्लाभेदक' शस्वम् । 
रङ्कः पाषाणदारणः'' इत्यमरः । तदत् पिशङ्गया लोद्धितवणंया । पिषदङ्गम- 

दु एसंख्यानम्” इति ड"प्। दद्या भुवः मण्डलम् इव उदास उदिततिपे। 
शस्यते; कत्तरि लिट । सोपखगात् अस्यतः अत्मनेपदं विकल्पात् ॥ २२ ॥ 

दोपयन्निति । श्रथ उदधानन्तर' किरणौषेः नभः दोपयन् प्रकाशयन् 
कुङ्मेन भ्रङ्णः यः पयोघरः कुचः वहत् गोरः प्ररूणः उदटयरागात् इति 
भावः। तुहिनांश्ः इन्दुः शनकंः पूवपयोघेः पूवसरागरात् ₹रम्नः कुम्भ इव 
उम््रमन्न उल्नग।म इति उतुप्रक्ता॥२२॥ 

उद्नतन्दुमिति। लोकः जनः। “लाकसतु भुवने जन” इत्यमरः 
उद्वःन्दुम् उदितचन्द्राम् श्रविभिन्रतमिसखराम् भ्रनिःरेषितध्वान्तां रजनीं 
व्य' शुकम् भ्रपनोतावशुख्डनम् अत एव स्फुटं दृश्यमान" सुखं यस्याः सातां 
तथापि ब्रोडया श्रतिज्ञिद्यां वक्रां नववघः नवोढ्म्। “वधूनवोढृयोषायां 



नवमः सगे: । २२३ 

न प्रसादमुचितं गमिता सौः 
नोच. त तिमिरमद्विवनेभ्यः । 

नि 04 

दिङ्मुखेषु न च धाम विकोशं 
भूषितेव रजनौ हिमभासा ॥ २५॥ 
मानिनोज्ञनविलोचनपातान् 

उष्गावाष्यकलषान् प्रतिगल्लन् । 
2 

मन्दमन्दमरदितः प्रययो खं 

भौत भौत इव शोतमयुसरवः ॥ २९ ॥ 
शिष्यतः प्रियवधुरुपकरं 

लारकास्ततकरस्य हिमांभोः। 
उद्रमन्नभिरराज समन्तात् 

चङ्गराग इव लोहितरागः ॥ २७ ॥ 
स्र पामाययाञ्मासु च इति धघरयिः। स्वियम् इव अ्रविद्पः सन् 
पष्यलिस्म।२४॥ | 

नति। हिमभासा चन्द्रेण दोः च्राक्राग्रम् उचितम् योग्यः प्रसादंन 
गसिता। अद्यः वनानिच भ्यः तिभसिर न उद्दतंन खउत्सारितं, दिशां 
मुखेषु घाम तेजश्च न विकणे न पस्यस्तम् । तथापि रजनी भूषिता प्रव 
किसुत उक्तगुणसम्मन्तौ दति भावः । श्रत प्र्ाघनकारग्णमापे पि तत्काय् 
भ्रू षणोक्तवा विभावनालडगरः ॥ २५ ॥ 

मानिनोति। उदितः शोतद्रय॒खः उष्ण न विरदतप्तन् बाष्ये ण कलुषान् 
्राबिल।न् मानिनोजनस्य कलदहान्तरितनायिकाजनस्य विलोचनपातान् 
मानभङ्जनितरोषेणए भोषणान् दति भावः। “कोपात् कान्तं पराणुद्य 
पञ्चात्तापसमन्विता। कलहान्तरिता प्रोक्ता नायिका नयशालिभिः॥” इति 
दशरूपके । प्रतिग्रह् स्वौङ्वेन् शअ्रपराघस्य श्रपरिहायत्वात् दति मावः 
श्रतएव भोतभोतः भोतप्रकारः इव इति उतप्रक्षा। मन्दमन्दं मन्दप्रक।रम् 
उभयत्रापि “प्रकारे गुणवचनस्य इति दिभावे कमधारयवद्वावात् सुलोपः । 
खम् भ्राकाशं प्रययौ ॥ २६ ॥ 

ष्यत इति । तताः प्रसारिताः कराः एव कराः श्रशुष्टस्ता येन तस्य 



२२४ किराताज् नोयम् । 

प्रेरितः शशधरेण करी घः 
संहतान्यपि नुनोद तमांसि, 

त्षौरसिन्ध रिव मन्दरभिन्नः 
काननान्यविरलोच्चतरूणि ॥ २८ ॥ 

शारतां गमितया शशिपादैः 

्ायया विटपिनां प्रतिपेदे | 

न्यस्तशुक्रबलिचिवतलाभिः 

तुल्यता वसतिवैश्ममहौभिः ॥ २< ॥ 
आतपे घ्तिमता सह वध्वा 

यामिनोविरहिणा विदगेन । 

ततकरस्य तारका एव प्रियवधुः उपकशर्ठम् अन्तिके कण्ठं ॒वा । अरत्यन्त- 
संयोगे ददितोया। विभक्तय अन्ययोभावः। शिष्यतः प्रत्यामोटतः 
आलिङ्गतख्च द्धिमांगोः मम्बन्धो समन्तात् दमन् उस्सपन् श्र्थान्तरत्ात् 
अरकयकत्वम्। “धातोरर्थान्तरे वन्ते" इति वचनात्। लोद्धितरागः 
श्रुगाप्रभः श्ङ्गराग इव अभिरराज। आआलिङ्गनात् रागः गलति इति 
प्रसिद्िः। श्रत्र रूपकोपरमयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ २७॥ 

प्रेरित इति । शशधरेण चन्द्रण प्ररितः, विख्ष्टः करौघः संहतानि 
सान्द्राणि अपि तमांसि मन्दरेण मन्द्राचलेन भिन्नः नुत्रः न्ोरसिन्धः 
अविरलाः सान्द्राः उच्चाः उन्रताश्च तरवः येषु तानि काननानि इव नुनोद 
चिकेप दूरोचकार॥ २८ ॥ 

शारतामिति। गगिपादे; चन्द्रर्िभिः। “वादा रष्मयडि,तुखांगाः" 
इत्यमरः शारतां शवल्तां गमितया। “शारः शवलपोतयोः' इति 
विश्वः । विटपिनां तरूणां छायया न्यस्तः निधिषेः शक्तवलिभिः श्वेत- 
पुष्यादु्रपह्ारेः चित्ापि तलानि उपरिभागाः यासां ताभिः। “करोपहारयो; 
घु"सि बलिः प्राण्यङ्गजे स्वियाम्” इत्यमरः । वसतिवेश्म महोभिः निवाम- 
ग्टहभूमिभिः तुद्यता साम्य प्रतिपेदे प्राप्षा। कश्मणि लिर्। भार्थीय- 
मुपमा ॥ २८ ॥ 

भरातप इति। भ्रातपै दुःखकरे प्रपि इति भावः। वध्वा चक्रवाक्छा 



नवमः सगः । २२५ 

सैदिरे न किरणा हिमरभ्मं - 
दु :खिते मनसि सवेमसद्यम् ॥ २० ॥ 
गन्धसुद्धतरजःकणवाहो 

वित्तिपन् विकसतां कुमुदटानाम् | 

अआदुधाव परिलोनविषङ्ग 
यामिनौमरूदपां वनराजः ॥ ३१ ॥ 

संबिधातुमभिषेकमुदासै 

मन्प्रथस्य लसदंश्ुजलो घः । 
यामिनोवनितया ततचिद्कः 

सोत्पलों रजतकुम्भ इवेन्दु: ॥ ३२ ॥ 

सह अतएव छतिमता मन्तोषवता यामिनोषु विरहिणा नियतविरहण 
अतएव विहगेन चक्रव।केण हिमरग्म: चन्द्रस्य किरणा न सेहिरे । तयार 
-- दुःखितं सच््रातदुःख मनसि सवे मनौदरम् अपोति भावः। असह्य 
साट्म् ्रशक्वम् । (गकिसरहोश्च इति यत्प्र्ययः। पञ्च तु शब्रातपा 
इति चैट: । तत्र वध्वा सह आतपा; अपिसेदिरे। तदिरदिणातु भि 
किरणाः भ्रपिन सेहिरे इति योज्यम्) फलन्तु समानम् ॥२०॥ 

गन्धसिति। श्रपां कणवादहो। योग्यान्वये व्यवधानम् भ्रपि सोट्म्। 
विकप्तां कुसुढानां गन्धः सौरभम् उदतं रजः परागः यस्मिन् कमणि तत् 
श्रथा तथा । “य्षादिभाषा" इति विकन्यात् न कंप। विक्तिपन् विकिरन् 

इत्य शिशिरः सुरभिः यामिनोमसत् रात्रिवाग्रुः परितः लोनाः शयिता 
विदद्गाः; यासु ताः वनराजोः आदुधाव्र ईषत् कम्पयामास) विहङ्कशय- 
नाविरोध्ेन वनर।जिः किञ्चित् कम्पिता इत्यथः। ^त्राङोषदर्थऽभिव्यापौ" 
इत्यमरः । यथा कित् कामिनीं गन्धोदकादिना सिच्चन् आक्रषति 
तददिति भावः ॥ २१॥ 

संविघातुमिति। मिनो वनिता इव तया रातिरूपया कन्त 
मन्यस्य श्रभिषेकं तिभुवनजेलयात्नाभिषेकं सविधातु सम्यक् क्तम् अरंगव 
जलानोव तेषाम् श्रोघः पूरः लन् यस्मिन् सः। ततचिज्ः स्पुटनाञ्छनः. 
इन्दुः सोत्पलः रजतङ्कश्भ दव उदासे उतृचिप्तः। अस्यतेः कमणि किट् । 

५८-- कि 



२२६ किराताजु नोयम् । 

सजसापि खलु नृनमनुनं 

नासहायमुपरयाति जयश्रौः । 
यद्िभुः शशिमयुखसखः स- 

न्नाददे विजयि चापमनङ्कः ॥ ३३ ॥ 

सद्मनां विरचनाहितशोभे- 

रागतप्रियकधेरपि दृत्यम् | 
सच्रिक्तष्टरतिभिः सुरदटार- 

भू षितेरपि विभूषणमीषे ॥ २४ ॥ 
न सजो रुरुचिरे रमणोभ्य- 

खन्टनानि विरहे मदिग वा| 

साधनेषु हि रतेरुप्रघत्ते 

रम्यतां प्रयसमागम एव ॥ ३५ ॥ 

रत्र स्विघातुम् दति तुमुना प्रतोयमानोत्प्रे त्या अनुप्राणितः अ्रयप्रुप- 
मोत्प्र ल्यः सङ्करः ॥ २२ ॥ 

अजसेति । श्रोजसा भ्रनतं सम्पणम् अपि असदह्ायं महायरदितं पुरुषम् 
इति शेषः । जयो; न उपयाति खलु ननम् । कुतः ? यदि अस्मात् विभु 
ममथः अपि अनङ्गः शशज्िमयखानां सखा सहचरः तथोक्तः मसद्टायः सन् 
इत्यः । विजयि विजयगोलम् । “जिटक्ति” इत्यादिना इन्प्रत्ययः । चापम् 
आ्रदद। विग्रोषेण सामान्यसमथनरूपः अ्रयान्तरन्यासः ॥ २२ ॥ 

इत्यम् उदोपनसामथौम् उपवमय संप्रति तत्काथभरूतः रतिवनम् 
श्रःरभते--सद्मनामित्यादि। सन्रिक्रष्टरतिभिः अआरासन्नमुरतोत्सवेः श्रतएव 
सुरदारेः सुरवधुभिः आहितजशो्ैः प्रागेव विददिक्रलिग्यहमण्डनेः अपि 
पुनः सद्मनां कलिग्छद्टाणां विरचना मण्डनम् ईषे श्रभिलेपे। ईषे; कमणि 
लिट्। आगतग्रियकथैः प्राप्तप्रियजनहत्तान्तः रपि दूतस्य कमं टूत्यं दूतो 
व्यापारः ईपे। “वा दूतवरिग्भ्याञ्च'” इति दूतस्य भावकश्चणोयप्रत्ययः। तथा 
भ्रधितेः श्रपि विभरुषणं प्रसाधनम् ईषे। तश्रौत्सक्यातिरेकादिति भावः।॥ २४॥ 

नेति । विगर्हे वियोगावस्थए्यां खजः माल्यानि चन्दनानि गन्धा 
सददिराः मद्यानि वा रमणोभ्यः। ^रच्यर्थानां प्रोयमाणः” इति सम्प्रदानलत् 



मवमः सम॑; । २२७ 

प्र्िताभिरधिनाधयनिवासं 
ध्व सितप्रियसखोवचनाभिः । 
मानिनोभिरपहस्तितपेष्यः 
सादयन्नपि मदोऽवललम्बे ॥ २६ । 

कान्तवैश्म बह सन्द्िशितीभि- 

्यातमेव रतये रमणोभिः । 
मन्प्रथेन परिलुप्रमतोनां 

प्रायशः स्वलितमप्यपकारि ॥ २७ ॥ 
आशु कान्तमभिसारितवल्या 

योषितः पुलकरदं॑कपोंलम् । 

चतुर्थो । न सरुचिरे न रोचन्ते स्म। द्धि यस््नात् प्रियसमामम एव रतेः 
साधनेषु स्रगादिषु रम्यतां मनोद्टरत्वं रुचिकरत्वमिति य।वत् उपधत्ते 
श्रादत्ते। तदभावात् भरुचिः वुकतेषेव्यथंः। अतएव वेधम्य्ात् कार- 
गेन क।(यसमथनरूधपः बअ्र्थान्तरन्धासः। रम्यन्ते एष्विति रम्याणि 
पोरदुपधात्” इति वतुप्रययः। क्तत्यलु्टो बहुलम्" दति बहनव्रहण।त् 
अधिकरणाथः ॥ २५॥ 

प्रश्िताभिरिति। अधिनाघनिवासं प्रियण्डदहं प्रति प्रसखिताभिः प्रचलि- 
ताभिः ध्व'सितानि खर्डितानि प्रियप्तखोवचनानि स्वयं प्रस्थान ल।घछवाय 
इत्ये व॑रूपाणगि याभिः ताभि; मानिनीभिः कोपनानिः। “स्तोणमेष्या- 
क्षतः कोपो मानोऽन्यासङ्िनि प्रिये" इति लक्षणात् । श्रपहस्तितं निरस्त 
धथ्येयेन सः तधा सादयन् मान गरोरञ्च कषंयन् मा सदोषः अरौ- 
त्यथः । मदः श्रवललम्बे सोक्तः। अन्न(नव्याजेन लाघवापडवसौ कय।- 
दिति भावः॥२६॥ 

कान्तेति] रतये सुरताय बह सन्दिशतीभिः अनेकां वाचिकं कथंघन्तोभि 
मन्देशव्यसनात् गन्तव्यम् अपि श्रजानतोभिरित्यिधेः। रमण्ोभिः कान्तबेश्म 
यातं प्राप्तमेव नतु मध्य मागौत् निद्ठत्तम् दइत्यथः। तथाह्ि-मग्मध्रेन 
परिलुप्तमतोनां सुव लितं विङ्ड!चर मपि प्रायशः उपकारि भवति ॥ ३७ ॥ 

आश्िति। श्राश् कान्तम् अभिसारितवव्याः अरभिगतवत्याः। सखायं 



२२८ किराताड नोयम् । 

निजिगाय मुखमिन्दुमखण्डं 
खण्डपवतिलकाक्लति कान्या ॥३८॥ 

उच्यतां स वचनौयमशेषं 

नेप्रवरे परुषता सखि साध्यो । 

भआनयेनमनुनोय कथं वा 
विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥ ३< ॥ 

किं गतेन न हि युक्तमुपैतं 

कः प्रिये सुभगमानिनि मानः। 

योषितामिति कथासु समेते 

कामिभिवहरसा छरति ॥ ४० । 
॥ युग्मम् ॥ 

णिच् । योषितः सम्बन्धि पुलकः रुद्धौ श्राघछठठतौ कपोलौ यस्य तत् । खण्डा 
प्रसृष्टा पत्राणां पत्रसैखानां तिनलकस्य च श्राक्लतिः सद्रिवेशः यस्य तत्, 
तथोक्तं सुखं कान्त्याखण्डं पूुणमिन्दु निजिगाय जयति स्म| श्राधीय 
मुपमा । “जयति दष्ट" इति दण्िना सादृश्याथषु मणनात् ॥ २८ ॥ 

अध युग्मन सगोनाधिकामंवादमाह-उच्यतामिति। तत्र नायिका 
श्राह--स धत्तः ्रशगेषम् अखिनं वचनोयं वक्तव्यम् उच्यतां, निःशङ्कम् 
उपालमभ्यताम् इत्यध; । ब्रूजो दुदादित्वात् अप्रधानं कमणि लोट् । अघ 
सखो शआ्आह-हे सखि! ईश्वरे भत्तेरि नायक विपये पर्षत्। पार्यं न 
साध्वो नह्िता। रथ नायिका आआह--हे सखि! तद्धि एनम् अनुनोय 
सान््यित्वा आ्रानय । पुनः सखो श्राद- विप्रियाणि जनयन् श्रप्रियाणि 
कुवन् स कथंवा अनुनेयः श्रनुनयाद्ः॥ ३ ॥ 

किमिति। पुननापधिक। शआरादह-तह्धि गतिन तंप्रति गमनेन किं 
कः अथं इत्यथः । कुतः ? खउवैतं गन्तु" न युक्तं हि। पुनः सखो ्राह- 
हे सुभगमानिनि! सोन्दयमानिनि! सुभगम् भ्रात्मानं मन्यते इति 
आत्ममाने खश्च” इति चकारात् शणिनिप्रत्यथः। तस्मिन् प्रिये विषये क 

मानः? मानो न कत्तव्य इत्यथंः। यदा नहि इत्यादि सखौवाक्यम् । 
तत्रन हि इत्येकं वाक्यं तद्यकत्तं सखोत्यथधः। ई सखि! किन्तु उपैतु 



नवमः सगेः २२८ 

योधितः पुलकरोधि दधल्या 

घमंवारि नवसङ्गमजन्द्म । 
कान्तवन्षसि बभूव पतन्या 

मण्डनं लुलितमण्डनतेव ॥ ४१ ॥ 
शोघुपानविधुगसु निणक्लन् 
मानमाशु शिथिलौक्षतलल्लः। 

सङ्तासु दयितेरुपलेमे 

कामिनोषु मदनोनु महोनु॥४२। 
दारि चक्चरधिपाशि कपोलौ 
जो वितं त्यि कुतः कलदहोऽस्याः । 

कामिनाभिति वचः पुनरुक्त 

प्रोतये नवनवत्वमियाय ॥ ४३ ॥ 

पुक् । कुतः? सुभगमानिनि प्रिये कः मानः ताद््गजनस्य दुलभला- 
दिति भावः। इत्ये वंरूपासु योषितां कथासु विषये सभेत: समोपम् अागत्य 
अकणयद्िरित्यथंः। कामिभिः वदरा भनेकस्वाटा तिः सन्तोष 
अहे ऊट!। श्रत रौच्योव्सक्यनिवेदाद्यनेकभावशाबल्यपरिपूणकान्ताकथ।- 
कर णनात् उत्तरोत्तरम् अरप्रूवद्ृदयानन्दनिषयन्द्म् अनन्दसन्दोहम् शअ्रविन्द्न् 
द्त्यथः । प्रायेण त्र प्रीटाः कलहान्तरिताख् नायिका ॥ ४०॥ 

योषित इति पुलक्रोधि रोमाच्चव्यापि नवखङ्कभेन जन यस्य तत् 
धमेवारि सखेदोदकं दधत्या इति साख्विकोक्तिः । कान्तवक्तसि पतन्लय।; 
इति ओरोतसुक्योक्तिः। योषितः या ललितमण्डनता उतृरष्टप्रसाघनलतम् । 
भावे तल् । संव मण्डन" बभूव । तादशफलल्वात् तस्येति भावः ॥ ४१॥ 

शोध्विति। शिरते ्रनेन इति शोधु पक्तश्ुरसविकारः मदयविेष 
तस्य पानेन विघुरासु विन्ूटसु तधा दयितः सङ्तासु स्वयंप्राप्तसु च 
कामिनोषु अ्रतिमानवनीषु आश मान' कोपं निग्ह्नन् निवन्तेयन् िधिलो 
कता लक्जा येनस मदनःनु? मदः नु उपलेभे लच्छतेस्मर इत्यथः! 
प्रियसमागमशोघपानरूपोभयकारणामङ्त् उभयथा माननिग्रहाद्यमुभाव- 
साधारण्याच्च सन्देहः स एव भलङ्रः ॥ ४२॥ 



३३० किराताजुनोयम् । 

साचि लोचनयुगं नमयन्तो 

रुन्धतो दयितवकच्चसि पातम् | 

सुभ्र बो जनयति स्म विभूषां 

सङ्तावुपररयाम च लच्ञा ॥ ४४ ॥ 

सव्यलोकमवधोरितखिन्न 
प्रसितं सपदि कोपपदेन । 

योषितः सुदि स्म रुयद्धि 

प्राणनाघममिवाष्पनिपातः ॥ ४५ ॥ 

शङ्किताय क्रतबाष्पनिपाताम् 

दष्यया विमुखतां दयिताव । 
हारोति। हारि त्वदागमनमागं एव चक्ञुरिति श्रौत्सुक्योकतिः। 

रधिपाणि पाणौ करे कपोलौ इति चिन्तोक्तिः। किं बद्ना, जोवितं त्वयि 
लदधोनं लां विना न जौवति इत्यथंः। इति गाढानुरागोक्िः। श्रतो- 
ऽस्याः कलद्टः विग्रहः कुतः ? इत्यं वं कामिनोनां प्रोतये पुनरुक्त' पुनःपुनः 
उच्यमान' वचः दूतोवाक्छं नवनवत्वं नवप्रकारत्वम् श्रपृव्वैवद्वावम् इयाय । 
प्रकारा दिभाव; कमंधारयवद्गावात् सुपो लुक। कान्तानुरागप्रकटनात् 
कामिनः प्रद्ष्यन्ति इति भावः। कलहान्तरितेयम् ॥ ४२॥ 

साचोति। लोचनयुगं साचि तयक् नमयन्तो प्रिये तिक् पातयन्तो 
नतुद्धिया इत्यथंः। दथितवक्षसि पातं श्न्धतो इष्टम् श्रपि प्रतिवभ्रतो 
लल्ना सुम्न वः नायिकायाः विभूषां शोभां जनयति स्म । सङ्गतौ सुरतप्रसङ्ग 
सति उपरराम च । एवं यतः तदा चान्नूषणं [ न दूषणम् ] एवेति भावः । 
“विभाषाकमंकात्” इति परस्मैपदम् ॥ ४४ ॥ 

स्यलोकमिति । सव्यलोकं सापराधम् श्रतएन अ्रवधोरितः श्रवन्नातः 
सन् खित्रः तम्। “पूबेकाल" इत्यादिना तत्पुरषः। सपदि कोपस्य 
पटेन व्याजेन प्रसितं निगच्छन्तं प्राणनां प्रियं योषितः सम्बन्धि अभिवाष्प- 
निपातः भामिसुख्य न भ्रश्युमोक्तः सुद्भत् इव रुणद्धि स रुरोध । वाष्यपातस्य 
मन्यमोक्षलिङ्कतया प्रख्यानप्रतिबन्धकत्वात् सुष्टदौपम्यम् । श्यम् अघोरा 
खण्डिता । “ज्ञातेऽन्धाष्षद्धिनि पत्यौ खर्ितर्याकषायिता। अधोगाश्चु 
विमुच्छन्तो विन्नेया चात्र नायिका ॥” इति दशरूपके ॥ ४५ ॥ 



नवमः सगः २३१ 

मानिनोमभिमुखाहितचित्तां 

शंसति स्म घनरोमविभेदः ॥ ४६ ॥ 

लोलटृष्टि वदनं दयिताया- 

श्चम्बति प्रियतमे रभसेन । 

त्रोडया सह विनोवि नितम्बा- 
दंशुकं शिधिलतामुपपेदे ॥ ४७ ॥ 

छो तया गलितनौवि निरस्यन् 
अन्तरोयमवलम्बितकाच्चि। 
मण्डलोक्ततप्स्तनभारं 
सखजे दयितया हदयेशः ॥ ४८ ॥ 

शङ्कितायेति। शङ्धिताय नायकाय अविश्वस्ताय दयिताथ ईष्यया 
विमुखतां विसुखोक्षताम् श्रतएव क्रतव्राष्पनिपातां मानिनीं घनरोम- 
विभेदः सान्द्रपुलक्रोदयः श्रभिमुखम् आराहितं चित्तं यया तां निष्कोपा- 
मित्यर्थः । शंसति स्म व्यनक्ति स्म दइत्यथेः। अन्यधा साख्िकानुदयादिति 
भावः। भ्रत्रापिपूर्वक्ेव नायिका ॥ ४६॥ 

रथ सम्भोगश्डमरमाद-स आन्तरः बाह्यश्च तत्रापि वद्यरतमाह - 
लोक्लेति । प्रिधतभे लोलदृष्टि चञ्चलेत्तणं दधिताथाः वदनं रभसेन बलात्करेण 
चुम्बति सति विनीवि निर्म॑तचन्धनम् अंशकं नितम्बाद् ब्रोडया सडह शिथिल- 
ताम् उपपेटे उभयम् अपि पिथिलम् श्रसोत् इत्ययः । श्रत त्रोडांशकरूप- 

सम्बन्धिमेटभिन्रहत्तिख'सनरूपशेधिदयस्य भ्रमेदाष्यवसायनिम्बन्धनातिश. 
योक्गिमूलः सहोक्िविग्ेषोऽलङ्ारः। श्रतएव त्रोडांशुकौपम्यञ्च कल्यम् । 
श्रत ॒वाव्छायनः-“बाद्यमाभ्यन्तर' चेति दिविघं रतमुच्यते।, तताद्यं 
चुम्बनाश्चे षनखदन्तत्ततादिकम् । हितोयं सुरत साक्तब्रानाकारेण 
कल्पितम् 1 इति ॥ ४७॥ 

छोतयेति । गलितनोवि गलितबन्धन' तथापि भरवलम्बिता काच्चो येन 
तत् काश्चोलमग्नमित्य्थैः । तदन्तरोयम् श्रघोऽ-शकम् । “पन्त रेयोषसंव्यान- 
परिधानान्य्धोऽशके" इत्यमरः । निरस्यन् शात्तिपन् द्वदयेशः प्रियः 
ोतया वस््नापगमात् लल्नितया। हछोधातोः कत्तरि क्षः। दयितया 



२२२ किराताज् नोयम् । 

आहता नखपदेः परिरम्भा- 
ञुम्बितानि घनदन्तनिपातेः 
सौकुमाय्थगुणसम्भतकौत्ति- 
वाम एव सुरतेष्वपि कामः ॥ ४८ ॥ 

पाणिपल्लवविघधूननमन्तः 
सौत्क, तानि नयनाद् निमेषाः । 
योषितां रहसि गद्रदवाचा- 

मस्वतामुपययुमदनस्य ॥ ५० ॥ 

मण्डलोक्ततः वत्ते लोकतः षृथः स्तनभारः यस्मिन् कञ्णि तत् यथा तथा 
गाढम् इत्यथ :। सस्वजे ्राखिष्टः, प्रियदः प्रतिबन्धाथमित्यथधः ॥ ४८ ॥ 

टता इति । परिरम्भा अलिङ्गनानि नखयपदेहतुभिः शराहता श्रभि- 
मताः । हेतौ इति ठतोया । तथा चम्बितानि चम्बनानि घनटन्तनिपातेः गाट- 
दन्तत्ततेः हेतुभिः आहतानि इति लि्विपरिणामः ¦ सुरतसुखोदोपकत्वात् 
नखटन्तत्ततपूवकेषु आलिङ्गन चम्बनेषु आदरः संवठत्त इत्यथ : । नतु सुकुमार 
कासमतन्त्र कथ पोड़ाकरेषु ्रादर ईति न वाचम् इति ग्राद-सोकु- 
मध्यम् एव शुः तेन सम्भरतकौत्तिः लन्धयशाः कामः सुरतेषु सन्भोगेषु 
प्रपि न केवल विप्रलम्भषु इति भावः। वामः क्रर रव सकुमारः काम 
इति वाद्मावम्। वस्तुतस्तु पोडयन् एव सखम् श्रावहति इति भावः । 
सामान्येन विशेषसम्य नरूपोऽ्थान्तरन्धासः ॥ ४९ ॥ 

अथ ब्राभ्यन्तर' रतमाह-पाणोति। रहसि एकान्ते इति विश 
ातिश्योक्षिः। गद्गद्वाचां स्वल द्भिरां योषितां सम्बन्धोनि पाणिपन्ञवयो 
वि धूननः कम्पनम् श्रन्तःसोत्क्षतानि सोतक्रागाः। एतेन कुटड्मिताख्यो 
भाव उक्तः। “श्रधरपोडनादौ सुखेऽपि दुःखवदुपवारः कुषटमितम्” इति 
लक्षणात् । नयनानाम् शरदनिमेषाः श्रदइनिमोलितानि। रहसि एकान्ते 
गब्रदवाचां यौषितामिति विशेषणसामष्योत् गद्रटकण्ठत्व' च दति एतानि 
मदनस्य अरस्नताम् उपययुः अस्रवत् पु'साम् उद्टोपनानि रासन् इत्यथ 
रत्र सोत्काराच्च निभेषादिना सखपारवश्य' व्यज्यते। तदुक्त' दतिरहस्य - 
ख्लस्तत। वपुषि मोलन' दशोमृच्छना च रतिलामलकूणम् । स्ेषयेत् 

स्रजघन' सुषम: सोत्करोति गतलल्निताकुला ॥* इति ॥ ५०॥ 



नवमः सगः । २२१ 

पातुमाहितरतोन्यभिलेषु- 
सतषयन्यपुनरुक्तरसानि । 
सस्थितानि वदनानि वधुनां 

सोत्पलानि च मधूनि युवानः ॥५१। 

कान्तसङ्गमपराजितमन्यी 
वारुणोरसनशान्तविवादे । 

मानिनोजन उपाहितसन्पी 
सन्दधे धनुषि नेषुमनङ्कः ॥ ५२ ॥ 

कुप्यताशु भवतानतचित्ताः 

कोपिताश्च वरिवस्यत युनः । 

दूत्यनेक उपदेश इव स्प 

खादते युबतिभिमंघुवारः ॥ ५३ ॥ 

रघ मधुपानवसेनमारभते-- पातुभिल्यादिना । युवानः आाहितरतोनि 
व्रदितरागाणि श्रतएव श्रपुनसक्ररसानि पुनःपुनः पानेनापि श्रपूवसरादानि 
अतएव तषयन्ति ठष्णोतृपादकानि श्रटस्िकराणोत्यथः । सस्मितानि वधनां 
वदनानि सोतृपलानि मधनिच पातुमभिलेषुः इच्छन्ति स्पम। श्रत प्रसुता- 
नामिव वदनानां मधघृनां च पानक्रियौपम्धस्य गम्यत्वात् केवलं प्राकरणिक 
दिषयतया तुल्ययोगितालङ्क।रः। “प्रसुतानां तथान्येषां केवलं तुल्यघमतः । 
गरौप्रम्य' गम्यते यत्र सा मता तुल्ययोगिता।” इति लक्तणात्॥ ५९१॥ 

कान्तेति । कान्तसङ्गमेन पराजितमन्यौो त्यक्तरोषे तदटवधिकत्वात् 
तस्येति भावः) किञ्च वारुणोरसनेन मध्वाख्वादेन शन्तः विवादः वाक्ल- 
हादिः यस्य तस्मिन्, श्रतः उपाह्ितसन्धौ प्रियैः सह क्षतसन्धाने मानिनोजने 
विषये श्रनङ्; धनुषि इषु" न सन्दधे सन्धानं नाकरोत्। सिद्धघाध्ये खाघन- 
वंयश्चौदिति भावः ॥ ५२ ॥ 

कुष्यतति । यन; प्रियान् कुप्यत यनां कोपं जनयत । नात्र "क्र घ्र 
इत्यादिना ट्नां सम्प्रदानत्वे चतुर्थो, तस्य “वं प्रति कोपः” इति नियमात् । 
श्रत कोपस्तावत् क्विम इति । भ्राश आनतचित्ताः भनुकूलचित्ता; भवत । 



२३२४ किराताज् नोयम् । 

भत्तभिः प्रणयसम्भूमदनत्तां 
वारुणोमतिरसां रसयित्वा । 

छो विमोहविरहादुपलेभे 
पाटवं नु हदयं नु वधुभिः ॥ ५४ ॥ 
खादितः सखयमथे धितमानं 
लस्थितः प्रियतमे: सह पोतः । 
असवः प्रतिपद प्रमदानां 

नैकरूपरसतामिव मेज ॥ ५५ ॥ 

किच्च कोपितास्तान् वरिवस्यत परिचरत। “नमो वरिवश्िवङडः क्यच्” 
इति क्यच् । वरिवसः परिचय्याीयाभित्यथ वस्य नियमश्च । इत्ये वम् अनेक 
शरनेकप्रकारः यः उपटेशः प्रवत्तकवाक्य' स ड्व मघवारः मघपानात्त्तिः। 
मधुवारा मधक्रमा" इत्यमरः युवतिभिः खाद्यते स्म। मघुवारस्य 

कोपादिकाप्रवत्तकत्वसाम्यात् उपदेश इवेति उतुप्रत्ता। श्रनियताः खलु 
मन्तचे्टा इति भावः ॥ ५२॥ 

त्त् भिरिति। भत्त॒भिः प्रणयसन्य माभ्यां प्रोमादराभ्यां दत्तम् । 
संभ्रमः साध्वसेऽपि स्यात् संवेगादरयोरपि"” इति विश्वः । भ्रतएव अ्रतिरसाम् 
भधिकखादां वारुणो वरुणात्मजाम् । “सुरा हलिप्रिया हाला परिसर इ- 
ङणात्मजा” इत्यमरः । रसयित्वा आाखाद्य वधभिः डोविमोहविरहात् 
मदेन लज्नाजाद्य।पगमात् हेतोः पाटवं पटुत्वः नु दृदयः ज्ञानविशेष 
उपलेमे ? अतएव हृटयस्य तत्काय्यन्नानसामथ्यीत् हदयमेव प्रागसत् पञ्चत् 
लब्धसिति सन्देहः । श्रन्यधा कथं प्रिय' प्रति वक्रोक्तयाद्यथेषु प्रहत्तिरिति 
भावः। सन्द हालङ्लार; ॥ ५४॥ 

सादित इति। स्वयं खादितः श्रादौ स्वयभेट श्रादाय पौतः, श्रध 
्ननन्तर' प्रियतमैः एधितमानं वहितवडसन्मानं यथा तथा लग्धितः ग्राहितः 
खहस्तं न प्रापित इत्यथः । ततः प्रियतमैः सह पीतः, युगपदेकपातरेण पोत 
इत्यथः । श्रासवः प्रमदानां प्रतिपद प्रतिक्षणं न एकरूपरसतामनेकविध- 
स्वादुत्वम् । नजथस्य नण्न्दस्य सुप्सुपेति समासः । नञ्तमासे नलोपः 
स्यात् । मजे इव प्राप इव । प्रायेण उपचारविथेषादु भोज्य षु रखविशेषः 
स्यादिति भावः। भराखरादनादिपदाथोनाम् भनेकरसताप्रात्तिहेतुलात् 



नवमः सभेः। २२५ 

भर विलाससुभगाननुकतत 
विभरमानिव वध नयनानाम् । 
आददे खदुविलीलपलाशे- 
सत्पलेखषकवीचिषु कम्पः ॥ ५६ ॥ 
श्रो ए्पल्लवविदंशरुचोनां 

इहटातामुपरययी रमणानाम् । 
फुल्ललोचनविलोलसोजं - 

रङ्नासख्चषके म॑घुवारः ॥ ५७ ॥ 

प्राप्यते गुगवतापि गुणानां 

व्यक्तमाश्यवशेन विश्ैषः । 

तत्तथा डि दयिताननदत्त 

व्यानशे मघु रसातिशयेन ॥ ५८ ॥ 

काव्यलिद्' तावरेक' स्वादनादोनाम् श्रनेकधमाणाम् एकस्मिन् एव 
सन्धक्रमेण सम्बन्धात् पयायमेदश्च, तयोश्च संखृष्टयोः अनेकरसत्वोतुप्रक्ता- 

मोजत्वात् तया सह अङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ५५ ॥ 
श्र, विलासेति । भ्र.विलासेः सुभगान् सुन्दरान् वध.नयनानां विश्वमान् 

अनुकत्तु' ते: आत्मान ममोकन्तु मिवेति फलोत्प्र ्ञाथेलवात् । खदुविलोल- 
पला; ईषश्चश्चलदसेः उतपसेः चषकेषु याः वोचयः मध.मयः तासु यः कम्पः 
सः श्रादटे खोक्षतः न तु खकम्पः तस्य विन्तोलविथेषणेनैव उक्तत्वात् तत्स्तो- 
कारखच तदुयोग एव । पूर्वं नेनमातरसाम्यभाजाम् उत्पलानां कम्ममान- 
वोवियोगात् सश्च विलासनेव्साम्य' जातमित्यथ; ॥ ५६ । 

ओष्ठति। श्रोष्ठ एव पल्ञवः तस्य विदंशओे दं गने रुचिः भ्रभिलाषः येषां 

तषां मुखसुरापानमिषेण श्रधरं पिपाघतामित्यथः । रमणानां पुन्ञानि 
लोचनानि एव विलोलसरोजानि येषु तेः अद्नास्यानि एव चषकाणि, 
पानपात्राणि। “चषकोऽस््ो पानपातरम्” इत्यमरः। तेः मधुवारः 
मशुपानहत्तिः छद्यतां ददयप्रियताम् उपययौ । “हदयस्य प्रियः" इति यत्- 

प्रत्ययः । “हृदयस्य द्रल्ञेखयद णलासेषु" इति ह्द्वावः । रमणविशेषणाथ- 

तुक काव्यलिङ्गसष्खोणंख्पकालद्ारः ॥ ५७ । 



२३६ किराताज्ञनोयम् । 

वोच्य रल चषक्षेष्वतिरिक्तां 

कान्तदन्तपदमण्डनलक्ोम् | 
खन्निरे बदहमताः प्रमदाना- 

मोष्ठयावकनुदटो मधुवाराः ॥ ५९ ॥ 

लोचनाधरक्षताहतरागा 

वासिताननविगेषितगन्धा | 

वारणो परगुणात्मगुणानां 
व्यव्ययं विनिमयं नु वितेने ॥ ६० ॥ 

प्राप्यत इति। गुणवतापि आश्रयवशेन गुणानां विशेषः प्रक 
प्राप्यते व्यक्त' तत् तथ। यदुक्ञ' तथेवेल्यथः । हि यस्मात् दयितायाः अआाननंन 
करणेन ‹त्तं मध् रसातिशयेन स्वादु प्रकषण कच्चा व्यानशे व्याघ्ठम् । विशेषेण 
सामान्यस्मथनरूपोऽयान्तरन्यामः ॥ ५८॥ 

वोच्येवि। रन्न चषकेषु स्फरिकाटिमरखिपातेषु अतिरिक्तं यावक्राप 
गमात् पूर्वाभ्यधिकां कान्तस्य यत् दन्तपदमण्डनं तस्य॒ लब्यो शोभां 
प्रतिविम्बितामिति येषः। वोच्य ्रोष्ठयावकनुदः श्रधरलाक्तार।गदारिण 
मघवाराः मघ पानाम्यासाः प्रमदानां बहमताः अभिमताः। वत्तमानं क्त 
तद्योगात् षष्ठो । जन्निरे जाताः । तेषां प्रियानुर।गचिद्कप्रका(शकलत्वादिति 
भावः ॥ ५९८ ॥ 

मध पानात् विलोचमेषु रगोत्पत्तिः भ्रधरेभ्यश्य लाक्तारागनिहत्ति 
मध्वाननयोश्च श्रन्योन्यगन्धसंक्रान्तिरिति स्थिते सति उत्प्रे च्यते--लीच- 
नेति। लोचने च अधरश्च लोचनाधरम्। “ससुद्राभ्नाइः” इति व्यभि- 
चारन्नापकात् नाताधरशब्दस्य पूवनिपातः। क्रतखासौ आद्तञ्च 
इति विरेषणसमासः । लोचनाधरस्य क्ताद्ृतः; राग: यया सा तथोक्रा। 
लोचनयोः कतरागा श्रधरात् श्रा समन्तात् इहतरागा चेत्यथेः। ष्टा 
श्रयेसम्बन्धात् सामान्यस्य योग्यविगेषे पथ्यवसाननियमेन श्रधिकरणा- 
पादानार्धषोराक्तेपात् । तथाच श्रघरलोचनशगुणयोः रागतदिर्यो 

स्थानपरिश्त्तिं क्रतवतोत्यथः। तथा वासितेन खगन्धसक्रान्ति- 
सुरभितेन भ्राननेन विशेषितः श्रतिश्यितः गन्धो यस्याः सा। यदा 

वासितानना चासौ भ्र्थात् भ्राननेनेव विग्रेषितगन्धा चेति सतबह- 



४५ 
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तुल्यरूपमसितोत्पलमच्छोः 

कणंगं निरुपकारि विदित्वा । 
योषितः सुद्टदिब प्रविभज 

लम्भिते्णरुचिमेद्रागः | € १ ॥ 

च्ोणयावकरसोऽप्यतिपानेः 
कान्तदन्तपदलभ्ित [सम्भृत |शोभः 

व्रोहिविगेषणसमासः। उभयथापि राननसंक्रान्तस्रगन्भा सखसंक्रान्तानन- 
गन्धा तेत्यथेः। रएवम्भृता वारुणो मदिरा परगुणात्मगुणानां परयोः 
लोचनाधरयोः गुणौ च परस्य श्राननस्य गुणः श्राकमनः वारुष्याः गुण 
परगुणाव्मगुणाः तेषां परगुणात्मगुणानां व्यव्ययं नु विनिमयः नु 
वितने विस्तारयामास। चित्तेन प्रामादिक वस्तुपरिठत्तिव्यल्ययः। 
बुद्धिपृव्वा वस्तुपरिवत्तिसतु विनिमयः। अत्र तन्तोच्चरितिस्य परगुण शब्द् स्य 
्राहत्या परगुणे च परगुरात्मगुणौ चेति विग्रहः कथञ्चित् ब्रगलत्या 
सोटव्यः। उपमानपूवेपदबदत्रोहिवत् । तथाचायमथः--परगुणखयोः अघर- 
लोचनगुणयोः रागतदिरयोव्यत्ययं नु विनिमयं नु वितने? तथा 
परगुणाव्मगुणयोराननगन्धात्ममन्धयोख व्यत्ययं नु विनिमयं नु वितन? 
अन्यथा कथम् अन्यस्मिन् शअरन्यधमपलम्भः सम्भवतोति भावः। श्रत 
लोचनाधररागयोस्तदभावयोवां सदे अपि अ्रमेदाध्यवसायात् टेकत्ववाचो 
युक्तिः, तस्मात् तन््रलातिगयोक्तयनुप्राणता चेयं व्यत्ययविनिमययो- 

रन्यतरकरणोत्प्रे क्ता इति संक्षेपः। साच प्रतोयमाना व्यद्काप्रघोमात्। 
नुशब्द्सु संशये ॥ ६० ॥ 

तुल्ये ति। अर्णो च्यरूपम् भ्रत्तितुलयाक्षति योषितः कणंगं कर्णाव- 
त॑ सोक्ततम् असितोत्पलं निर्पकारि श्रनुपकारकं विदित्वा ज्ञाल्ला तत्काय- 
शोभाया; क्णन्तविशान्तेन अक्ता एव क्षतत्वादिति भावः। मद्रागः 
सुत् इव उतुपलस्य बन्धुरिव श्रनिष्टवारकल्वादिति भावः। लग्मितेक्तण- 
रुचिः श्रादितनयनकान्तिः सन् प्रविभेजं वर्णीन्तरापादनेन प्रदिभक्तवान् । 
भवेलत्षणयकरात् पच्छः व्यावत्तंयामास। ततः विच्छित्तिकरतवादिति 
भावः ॥ ६१॥ 



२३ किरातान्ञु नोयम् । 

अआययावतितरामिव वध्वाः 

सान्द्रतामधरपल्लवरागः ॥६२॥ 

रागकान्तनयनेषु नितान्त 

विद्रुमारुणकपोलतलेषु । 

सवेगापि दशे वनितानां 
दपगोष्विव मुखेष मदश्ोः ॥ ६२ ॥ 
वदकोपविक्ततीरपि रामा- 

श्चारुतामिमततामुपनिन्ये | 

वश्यतां मधमदो दयिताना- 

मात्मवगेहितमिच्छति सवः ॥ €४ ॥ 
स्तोषेति। श्रतिपानेः न्षोगणवावकरमः क्षोणलात्तारागोऽपि कान्तस्य 

दयितस्य दन्तपटेन दन्तक्ततंन मम्भृता गोभा यस्य सः वध्वा अरधरपल्लवरागः 
श्रतितराम् अतिमात्रम् । अतिगब्दात् तवप्प्रत्यये “किभेत्तिङ्ग्यय 
इत्यादिना आम्प्रत्ययः! ^तदितथ्ासवविभक्तिः” इति श्रव्ययमंन्ना। 
सान्द्रतां घनत्वम् । आययो दव प्रियोपभोगचिद्छम्रख्डितानां कामिन्यवय. 
वानां किम् श्रन्धेः मण्डनेरिति भावः। तत्र नौणस्यापि सान्द्रता इति 
विरोधात् कान्तदन्तेव्यादिविगेषगणगल्या सान्द्रे दतूक्तया काव्यलिङ्ग 
तत्सङ्खोगी उत्प्रे क्षा ॥ ६२ ॥ 

रागेति। वनितानां सवगा अपि सर्वाद्गगता अपि। “श्रन्तात्यन्त" 
दत्यादिनाडः। मद्यो; रागेण क।न्तानि नयनानि येषु तषु विद्ुभ्वत् 
श्ररुणानि कपोलतनानि येषु तषु सुखेषु टेषु दव नितान्तं ददशे, तषां 
नयनादिनेम॑स्ये न गगाभिव्यक्तिसग्धवादिति भावः। श्रत मदथो; सवेगतापि 
मुखेषु दरव दये इति विरोघः। तस्य मुखवित्रेषणंः समाधानात् कव्य. 
लिङ्गानुप्राणितो विरोघवदाभाणोऽनङ्कारः। सच उपमया संञ्यत ॥६२॥ 

वदेति । बडा कौपेन वक्षतिः याभिः ताः तथाभूताः श्रपि रामाः 
कर्म चाम्ता तासां सौन्दथं कर्चौ श्रमिम्रततां प्रिघवाज्ञभ्यम् उपनिन्े। 
सौन्दय्य' हि विक्षतिम् अपि रोचयते इति भावः। मध्,मदः दयितानां 
वश्यनां विघेयत्लम् उपनिन्ये। तथाहि- सर्वः ् रासवग॑दितम् इच्छति श्रत: 



नवमः सग: । २३८ 

वाससां शिथिलतासमुपनाभि 

्ौनिरासमपदे कुपितानि । 
योषितां बिदधतौ गुणपक्त 
निममाजं मदिरा वचनीयम् ॥६५॥ 
भत्त, घूपसखि नित्चिपतीना- 
मात्मनो मधमदोद्यमितानाम् | 
व्रोडया विफलता वनितानां 

न स्थितं न विगतं दयेषु ॥६६॥ 

रुम्तो तयनवाक्यविकाशं 

सादितोभयकरा परिरम्भे । 
च।स्ता स्तौत्ःत् स्तोणाम् उपचकार। मध मदस्तु पुसत्वात् पुःसाम् इति 
युक्तमित्ययंः। श्रत विक्तता रपि श्रभिमताः कुपिताः अपि वश्याः इति 
विरोधस्य चारुतामदाभ्यां समाधानात् उभयथापि विरोधाभास भवन् 
अ्रान्तरन्यासेन संरज्यते ॥ £ ४ ॥ 

वाससामिति। उपनाभि नाभिसमौपे वाससां शिथिलतां दोनिरामं 
लज्जात्यागम् अपदे कुपितानि ्रस्यानकोपांश्च गुषपन्ने गुणकोटौ विदधतो 
निवेशयन्तो, दषान् श्रपि एतान् गुणान् कुवतीत्य्थः। मदिरा अपि 
योषितां वचनोयम् । “न नाभिं दभ्येत्” इति शास्वनिषिद्दाचरगणनिन्दां 
निमंमाजे। तथा दोषाणामपि वृस्शैथिल्यादौनां तदानीं गुणत्वात् न 
कञ्चित् वचनोयावकाश दत्यथेः ॥ ६१५ ॥ 

भन्ते व्विति। उपमखि खखोममोपे । ममोपार्् श्रव्यद्ोभावः । श्रातसमनः 
-स्वटेष्ान् । “श्रात्मा जोषे छती टेक स्वभावे परमात्मनि इति वेजयन्तो । 
भन्त षु नि्तिपतोनां निपातयन्तोनां भक्ते कामुपरि पतन्तोनामित्यथेः । 
श्र च्छोनखोनम्'” इति विकल्पात् नुमभावः । कुतः? मघमरेन उद्यमि- 
नांप्रितानांनतु खेच्छया इति भावः। वनितानाम् श्रनुरक्तस्वोग्णम् | 
वनिता जनिताव्यथौनुरागायां च योषिति इति विश्वः। हृदेषु 

विफलया, श्रनुचिताचरणादिति भावः। ब्रोडया न स्थितं न विमतम् । 
वेफल्यात् तस्याः मदोपाधिकल्वाच्वेति भावः। अतएव न उभयनिषेध- 
विरोधः ॥ ६६ ॥ 



२४० किराताज्ञनोयम् 

वरो डितस्य ललितं युवतीनां 
च्ोबता बहगुषेरनुजङ ॥ ६७ ॥ 
योषिदुद्तमनोभवरागा 

मानवल्यपि ययी द्चिताङ्म् । 
कारयत्यनिश्ठता गुगदोषे 

वारुगो खलु रहस्यविभेदम् ॥६८॥ 

अहिते नु मधुना मधुरत्व 

चेष्टितस्य गसिते नु विकाशम् । 

आवभौ नव इवोडतरागः 
कामिनोष्ववसरः कुसुमेषोः ॥ ६< ॥ 

रुन्धतोति । नयनानां वाक्यानां च विकाशं प्रागल्भ्यं रुन्धतो प्रति- 
बध्नतो । तथा परिरम्य ्रालिद्गने सादितो स्तम्मिती उभौ करो यया मा 
युवतीनां सम्बन्धिनो सवता मत्तता। कत्तरि क्तः। अनुवमर्गात् “फुल्ल 
सोबक्लप्णल्लाघा' इति निपातनात् साध् :। न्तौ मत्ता तस्याः भाव 
्ोवता । त्वततन्तीगु णवचनस्य पु वद्ावो वक्रव्यः। वहुगुगह टिमङ्ाचा- 
दिभिः त्रोडितस्य त्रोडाघाः। भावेत्तः। ललितं विलासम् ब्रनुज्छ अनु 
चक्रो। कत्तरि लिट् । त्रोडाकायकरलात् व्रोडानुकरणम् इति उपना 
लड़गरः ॥ ६७ ॥ 

योषिदिति। उदतः उत्कटः मनोभवेनसयो रागः प्रोतः सः यस्याः सा 
योषित् मानवतो अ्रथि टदधितस्य अङ्क ययौ । यत; मानात् रामः वलयान् 
दरति भावः नलाघ्वटोषः परिहरति--कारयतोति। अनिशता चपला 
न॒ कायकारिष्णेव्यथेः। वारणो मदिरा गुभ्रषु दोषधु च विषधे। 
सर्वोऽपि इन्दः विभाषया एकवदु भवति रदस्यविभदं रहस्यभङ्ग 
कारयति खलु। बलात् निगूहितौ रपि गुषदोती प्रकापयतोत्यथः। 
यतोऽनिगूढरागप्रक्रटनं प्रकटमानत्यागख प्रमत्तायाः न लाघवम् आवहति, 
अवद्धिपूव्यैकत्वादिति भावः।॥ ६८॥ 

आहित इति । मघना मब्येन चेष्टितस्य रतिव्यापारस्य मघरतरे माघय्य 
अष्ितेनु ? सम्प्ादितेनु? प्रागसत्य व मनोहरत्वे सम्प्रति उत्पादिते व।। 
विकाशं गभितेनु प्राक सत्यव माघय्य प्रकष प्रापिते वा। उडतगग 
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मा गमन््दविलूट्धियों नः 

प्राभ्य रन्तुमिति शङ्कितनाधाः । 

योषितो न मदिरां खणमोषुः 

प्रम पश्यति भयान्यपटेऽपि ॥ ७ ॥ 

चित्तनिवतिविधायि विविक्तं 
सन्प्रधो मधुमदः शश्िभासः। 

सङ्मश्च दयिते: स्म नयन्ति 

प्रम कामपि मुव प्रमदानाम् ॥७१॥ 

खद्रिक्तगगः | श्रत एव ऊुसुभेषोः कसिनोषु श्रवसरः प्रतेगः नव इव आावभौ 
नित्यमन्निह्धितोऽपि मदनः कामिनोपु मदक्षततातकालिकचेष्टामाघुय्ाद्- 

~ न © ह धि + प 

रागाद्रकं सति पूववत् उद्ोप्तः अरभरूदिव्यथंः। संगयानुप्रारितेयसमुत्र त्षा॥६<€ 

मा गसमचन्रिति। शद्भितनाथाः ्रविश्ठस्तपुरूषाः योषितः मदेन विसूट्- 
धिर; स्तब्धवद्यी नः अस्मान् प्राज्म्घ विरज्य । प्रपवत् उज्कतेः ममासे 
अनञधूवं क्रो ल्यध् । न्न्तुः मां गमन् न गच्छन्तु इति मनोषयेति शेषः । 
गमेमङिः लुङ, “न माद्योरो” दति अ्रड्ागमप्रतिषेधः। म्रदिरां शम् 
अतिमालः नर्षु: न इ्कन्तिस्प, क्रिन्तु मन्तचिग्रगमयात् ईषटदेव पपु- 
रिव्यथ;। तथाद्धि--प्रेम स्रोः श्रपटे अस्थान अपि भयानि ब्रनिष्टानि 
पष्यति उत्प्रेक्तत, ङ्त दति वावत् ¦ गङ्कदहितो प्रम्गि कारःत्वोपचागः ॥७० 

> 14 त ज र [ [ज } 

चित्ति वित्तस्य निच विविधायि सुखकरं विविक्तं रषः; “विविक्त 
रहसि स्मतम्' इति विण्वः। सन्बयः मधुमदः मन्मदः शगिभासः 
चन्द्रिकाः दयिदः स सन्नमय। 'चछद्धा युना इति निद्शात् सदहगब्दा- 
प्रयोरोऽपि सहार्थं द्तोया। एतानि प्रमदानां स्लौणांप्रम वियोगासह- 
त्वावस्थासभ्भोग' कामधिमुव काञ्चित् दशां नयन्ति स्म। रत्यवश्थामपि 
अतिक्रम्य शृद्धारावस्यां क्रौडामय्रं निन्यरित्यथः। “प्र माभिलापो रागश्च 

४ ८ ~~ ठि 0 तो ११ सखष्टः प्रम रतिस्तथा। शृङ्गारेति सभ्भागः सप्तावख्ः प्रकोत्तितः॥ 
त्यक्ष रमरल्लाकरे। “प्रमा दित्ता रम्येषु तच्िन्ताप्यभिलाषकः। 
रागस्तत्सङ्वदिः स्यात् स्र हस्तत्प्रवगक्रिया। तदियोगासहः प्रम रति- 
स्तत्स दवन्तनम् । शद्धरस्तत्समं क्रीड़ा सम्घोगः सप्तधा क्रमः ॥'' दति ॥ ८१ 

५ ८--कि 



२४२ किराताज् नयम् । 

धाष्ट पलङ्कितियथोचितभूमौ 
निदेयं विलुलितालकमाल्ये । 
मानिनौरतिविधी कसुमेष- 
म॑त्तमत्त इव विभ्रममाप्र ॥ ७२ ॥ 
गोधुपानविधृरेषु वधूनां 
निघ्नतामुपगतेष वपुःषु । 

ईहितं रतिरसादहितभावं 
वौतलक्तामपि कामिषु रेजे ॥ ७३ ॥ 
अन्योन्यरक्तमनसामथ विश्रतीनां 
चतोभुवो हरिसिखापसरसां निदेशम् 
वेबोधिकध्वनिविभावितपश्चिमार्खा 
सा संदहतेव परिछत्तिमियाय रातिः ॥ ७४ ॥ 

क्रीडावस्थामाड--घार््ंति। घाश्चन प्रागन्म्येन न्द्धिता व्रति- 
क्रान्ता यथोचिता योग्या भूमिः सादा यस्मिन् तथ्ोकर ¦ चुम्बनताडन- 
मणितसोत्कारपुरुषायिताटो सवयम् उच्छङ्कलल्िरिति भावः। निरयं 
यथा तथा विलुल्ितानि ्राकष्गाकुलितानि अनकमाल्यानि च यम्मिन् 

स्मिन् मानिनोरतिविधो स्तोसुरन कुसुमेषुः कामनः मत्तमत्तः मन्तप्रकार दव 
विश्चमं विजम्भरणम् श्राप प्राप । मत्तः किंन करोतीति भावः । कारयितरि 
कक् त्वोपचारात् उतप्रक्षा॥ ७२॥ 

भोध्विति । गोद्पानेन मद्यपानेन विघुरेषु विद्वलेषु । “सैरेयसासवः 
भोधुः” इत्यमरः । अत एव वपुषु ब्रह्गषु निघ्नतां प्रियपरघोननामुप- 
गत्षु सतृसु। “श्रघोनो निघ्न आयत्तः" इत्यमरः । वधनां सम्बन्धिनि 
रतिरसे सुरतरसास्वाटे श्राह्ितभाव' टदन्तचित्त काभ्िषु विषये ईहित 
नुम्बनताडनादिचेष्ित' वोतलच्य' निविषयम्, ग्रस्थानक्षतमपोत्यध : । रेजे । 
रागिगां स्वलितम् अपि शोभते इति भावः । विराघधालद्भारः ॥ ७२ ॥ 

च्रन्योन्येति। अश्र हरिसराः इन्द्रसचिवाः गन्धवा तेषाम् श्रष्षरसां 
च %न्धोन्यरक्तमनसां परस्परानुरक्तचत्तानां चेतोभुवः कामस्य निदेशम् 
श्मानं बिस्तोनां खमरविधेयानां, तासु रममाणसेव इत्यं; । "षषी 



नवमः सगः । २४२ 

निद्राविनीदितनितान्तरतिक्तमाना- 
मायामिमङ्गलनिनादविबोधितानाम् | 
रामासु भाविविरहाकुलितासु युनां 
ततपूबतामिव समादधिरे रतानि ॥७५॥ 
कान्ताजनं सुरतखेदनिमोलिताच्त 
संवाहितु' समुपयानिव मन्दमन्दम् । 
म्य षु माल्यमदिरापरिमोगगन्ा- 
नाविश्चकार रजनोपरिद्ठत्तिवायुः ॥७६॥ 

चानाठरे ' इति षष्टो । विवोधः प्रबोधनं भोनम् एषां त वैयोधिक।; वैता 
लिकाः। “शीलम्” इति ठटक्। तषां ध्वनिभिः मङ्गलरवैः विभावितः 
म्रभ्युडितः ज्ञातः पथिमाद्धः चरमभामो यस्याः सातयोक्ता, मा रानि; संहृता 
मंत्तिप्ता इवेति उतप्र्ता। सुखिनां भूय्रानपि कालः लधोयानिव भव- 
तीति भावः । परिठत्तिं विहतिम् इयाय प्रभातकन्या अभू दित्यर्थः; ॥ ७४ ॥ 

` निद्रेति। निद्रया विनोद्धितः अपनो नितान्तम् ्र्यर्थ' यः रत्याः 
कमः सः येषां तषाम् ब्रायामिनिः बअ्रायासवद्धिः दौः मङ्गनलनिनादैः 
दगोधिकध्वनिभिः विवोषितानां यृनां रामासु, “सुन्दरौ रमौ 
गमा इत्यसरः। भावविरहेण आकुलिता सतोषु रतानि तान्येव 
पूर्वाणि प्रथमानि ततुपूर्वाणि तेषां भावः ततुपूर्वता ताम्! मावे तल्- 
प्रत्ययु; । समादटधिरे प्रापुः इतैव्यतुप्रक्। आद्यमुरतवत् दरात् 
प्रव्तन्ते इत्ययः; । यदुत्तरकानं `दुलभं तत् अतिढष्णया अनुभूयत 
इत्यथ; ॥ ७५ ॥ 

कान्तेति । सुरतखेदेन निमोलितानि अच्ोणि येन त कान्ताजनं 
स्वोसमुहं संवाहितुः सेविनुम् इव, खेदापनोदायःम् श्रङ्गमर्दनः कत्तमिवे- 
त्यये; । “संवादहनः वाहनेऽपि नरादेरङ्कमर्ने" इति निश्व;। ` “वाह 
प्रयते" इति घातोः भस्यन्तात् तुसुन् । अन्यया णिलग्रहणे संवादयितु- 
मिति स्यात् । मन्दमन्द' मन्दप्रकारम् । “प्रकारे गुणवचनस्य" इति दिर्भावि 
क्मघारयवद्भावात् सुपो लुक्। समुपयान् स्वान् रजनोपरित्तिवायुः 
निशावखानमसत् ¶ हर्छयषु माल्यानि च मदिरा च परिभोगः 
विमद तेषां गन्धान् श्राविश्चकार वहि; प्रसारयामास दइतयर्ः। श्रव 



२४१ किरतालु नोयम् : 

अआसोद्वासितचलाघर पल्लवे 

निद्राकषायितविपाटललोचनषु । 
व्याखष्टपततिलकषेष विलासिनौनां 
णोभां ववन्ध वदनेषु मदावजेषः ॥७७॥ 

गतवति नखलेसालक्षातामङ्रागं 

समददयितपौतातासखविम्वाघराणाम् । 

पिग्हविधरमिष्टा सत्सखोवाङ्गनानां 
हृदयमवललम्बे गाविसम्भोगलच्छोः | ७८ ॥ 

इति # # # सुरसुन्दरोसम्भोगवशनं नाम 
नवमः सग: ॥\ < । 

[1 

संवादहितुमिव इतु्रतप्रक्ता। मन्द्रयुमृनव्वात् गुणनिमित्तक्रियाफन्तः 
उत्प्र षा ॥ ७६ ॥ 

्रामोदटेति} अआसोद्रेन मदगन्धेन वाभिलाः सुरभिताः चनाः दष्ट 
सुकत्वात् स्फरन्तय अधगप्रहदा; येषु वु, निद्रा कप्रायितानि श्रपट्- 

क्तानि विपाटलानि ल्वचमनानि येषंत्म्रु) “कपरायस्ुवरेन स्तो निग्से 
रच््रकाट्िकं | दुर्भादयपटा रक्ष सन्दे लवभपपि च॥* इति कणवः। 
व्यारष्टानि प्रणान पट्ाखि तिनस्ाख येपां तप. विन्वस्िनौनां वदनेष 

मदावशेषः भां बजन्ध। मर्डनान्तरापाये मद्गेष एव मण्डनः बभूव 
इत्यः । र्टोग्णां खद एव विभूषगणटमिःव मावः ॥ < ॥ 

गतवतोति । शअङ्गगे श्रङ्गविल्ेपने नग्वरेरतरासु नखपटेषु लच्छयतां द्र्यतां 

गतवति सति विमदात तन््रात्ावश्षे स्तव्यः: किञ्च॒ भिग्बतुल्याः 
प्रधराः विम्बाघधराः। “गक्पाथि वादात् मध्यमपटन्ोपो ममानाधि- 
करणसमासः' इति वामनः। ममदटे; दयितः पोताः पोड्ताः अतएव 
श्रतिपोडनात् च्रातास्बाः ॐ मभन्तात् रक्ताः बिम्बाधरा: यातां तासाम् 
अर्नानां सम्बन्धि विरर्ण आ्राह्किक्रेन वियोगेन विधुरं विद्धलं इदयं रावि- 
सम्भोगलच्छ्ोः नखपटादिशेभा दृल्यथेः। इष्टा आप्ता सतृसोव निपुण- 



ट्णमः सरः: ¦ 

अथ परिमलजामवाप्य लच्म्मो- 

मवयवदौपरितिमश्डन यि यस्ताः 

वसतिमभिदिहाय रम्बहावाः 

मुरप्रतिसृनुविलोभनाय जग्मुः ॥१॥ 
दरुतपदमभियालुमिच्छतौनां 
गगनपरक्रमलाघदेन तासाम् | 

महचरौ इव अदललम्बं धारयामास । प्रियसन्योगचिद्नोभा स्पष्ट 

उभ्रुव इत्यथ ; | प्रियौपमामविद्मामावनाकनन्तालमाः कथ" विरहं सहन्ते 
त्यथ: । युतिपुग्ीधमालङद्भारः । मालिनोत्रत्तम् । लकणं तु उक्तम् ॥ ऽर 

त॒ क्रिराताच्ु नौयजराव्यस्य नवससग्व्याख्या खमाप्ता ॥ 

अथ आगन्तुकमष्टजणामासम्पन्नतया समरग्रमाधघ्नाः छ्नियः सुनिमनः- 
प्रलोभने प्रागच्छन् ईइत्याह--य्रयेति। अरघ प्रभात परिमनजां सम्भोग- 
गम्भ्तां लच्छी णाभामवाप्य। “सम्भागः स्यात् परिमले" इति वंज- 
यन्ती । सम्भ्ागात् स्वियः णोभन्त इति नावः। एतन श्रागन्तुकशोभा- 
मम्पमत्तिः उक्ता । अत एवं सुरतादिवणेनस्य प्रसुतोपयोगित्व' च उक्तम् ; 
श्रय सहजगोभासम्पत्तिमादह--्रवयवेति। च्रवयवेः स्तनादिभिः 
दौपिता मण्डिता च मर्डनगोः प्रप्तावनकोभा पानिः ताः। रम्यद्ावाः 
सनोहरविलासाः ताः स्ियः । “हवा विलास टायाम्"” दति विश्वः । 
वमति विरम् अभिविद्दाय सवतः त्यक्ता सुरपतिसूनोः श्रजु नस्य विलो- 
भनाय जग्म्;। रत्र अवयवद)पकतया प्रसिदस्य मण्डनस्य तदोप्तत्वा- 
मग्बन्धे शच्रपि सम्बन्धाभिधानात् ्रवयवसौन्दर्य्यातिगयद्योतनाधल्वात् 
अतिशयोक्तिरन्तङ्करः। अस्मिन् सगः पुष्यिताग्रात्रत्तम्। ^श्रवुजिन बुम- 
रेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाञ्च पुष्पिताग्रा इति लक्तणात् ॥ १ 



२४६ किराता नोयम् । 

अवनिषु चरशेः पृथस्तनोना- 
मलघुनितम्बतया चिरं निषदे ॥ २॥ 
निहितसरसयावकेबभासै 

ॐ, © 

चरगतलंः क्षतपद्घतिवेघ नाम् । 

अविरलविततेव शक्रगोपे- 
ररगितनोलद्टमोनलपा धरितो ॥ २ ॥ 

ध्वनिरगविवरेषु नपुरागां 
© 

प्रथ् रणशनागुणशिञ्खितानुयातः । 

प्रतिरवविततो वनानि चक्र 

मुखरससुत्सुकह ससारसानि ॥ ६। 

दुतति। गगनपरिक्रमलाघवेन गगनगमनवेगेन द्ुतपडं यथा तथा 
प्रभियातु' गन्तुम् दच्छतोनां एृघम्तनोनां तासाम् अष्सरमाम् अन्तप्रुनितम्ब- 
तया न लघवः नितम्बाः यासां तामां भावः तत्ता तया, श्छलनितम्ब- 
तया चरणः अवनिषु चिरं निपेटे सिचम्। अभ्यामपाटवेन मनसा 
त्वर माणानाम् अ्रपि तासां स्तनजघनभारात् चरग्णः न उन्तस्थ रिव्यध ; ॥२॥ 

निङितति। निशिताः आरोपिताः मरमयावकाः मान्द्रलान्लारामः 
येषु तः, वधनां चरगतलं; चरणन्यालः छतपद्तिः कतमागेरेग्ता । अत एव 
अरुणिताः अ्ररुणोक्षताः नौला; ठणोलपाः दानि दूव्वीदोनि उन्लपा 
वल्वजाख्याः टणविगषाद्य यस्याः मा) लपा वल्वजाः प्राक्ताः” इति 
हलायुधः “उलपा उशोरद्टणानिः ईति लोरस्वामो। ब्राद्यणपरि- 

9 ¢ रित > (म 2 

व्राजकवत् उलपानां थग् निदट्गः! धरित्री शक्रगोपः इन्द्रगोपाख्यः 
कौोटकेः। ^इन्द्रमोपस्त्वग्निरजः दति ईमः अविरलं निरन्तरं यथा 
तथा वितता व्याप्ता इवेत्यतप्रक्ा बभाकषे॥ २॥ 

ध्वनिरिति) श्रगविवरेष् नगरन्धेघु गुहासु इत्यथः प्रतिरवेः प्रति- 
ध्वनिभिः विततः सम्मच्छितिः पशथभिः रशनागुणानां शिञक्ज्ितः खनित 
अनुयातः अनुगतः मिलित इति यावत्) [ अ्र्ातेयुच, रण- 
रश । रशना कादयो तालव्यशकारवानयम्। जिद्धावाचो तु दन्दय- 
सकारवानिति सिदान्तः। “काञ्चो सप्तको रशना तथा इत्यमरः ।] 
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अवचयपरिभोगवन्ति हि खं; 

सहचरितान्यखगाणि काननानि | 

अभिदटध.रभितो मुनिं वधभ्यः 

समुदि तसाध्वसविक्रबञ्च चतः ॥ ५॥ 

न्छपतिमुनिपगियरहण सा भूः 

सुरसचिवाप्रसरसां हार तेजः । 
उपदहितपरमप्रभावधासनां 

न हि विनां तप्रसामलङ्यामस्ति ॥ € । 

“स्वनिते वस्व पणानां स्तुषणानां तृ गि्जितम्"” इत्यत्र: ) नपुराणां ध्वनिभिः 
ध्वानः वनानि मुस्वराः शब्टागरमानाः ममुत्सृकाः उन्करिठिताः दमाः 
मारमा यषां तानि चके। अत्र द्रंमाद्धिषु मुख्रममुतूपसुकोकरणर्परिण 
वम्तुना तषां नपुगाटिष्वना माड्ष्यरात् दंसमारसान्तरक््जितश्वान्तिप्रतोतः 
भवा ज्तिमदन्नद्कार! व्यज्यत ॥ डे ॥ 

स्रवच्येलि) शरवचयः एष्पफनाटिच्छदनत। प्रबिभायः उपमाःगः। 
तद्रन्ति दिसखाः घातुकाः व्याघ्राटयः। शशरारतातुन्नी छिस" इन्धमरः । 
तैः मद्य{रिताः सद्चग्न्तः। क्तरि क्रः। "मत्बिद्धि" इत्यादिसू्ेण 
चकारात् सुप्रगयिताद्िवत् वस्मानाघेता' श्रन्य दिखते खगा हरिग्णा- 
दयः येषु तानि मदवरितानि बअद्धगाणि काननानि। तथा ससुदितन 
माध्वसेन विक्रवं विवशं चेतय यधृभ्यः। “क्रियाग्रहणमपि कर्तव्यम्” 
दति सम्प्रष्ानलरात् चतुर । अभितः मुनिम् अनिटघुः आसन्नः सूनया- 
मासरित्य्थः । अवयवादिकिङ्गचतुष्टयेन आ्रासन्नः सुनिरिति अन्वमोयत 
दूत्यः ॥ ५॥ 

दछपतिमुनिपरिग्रदरेग्ति। मा भ्रुः कुपतिरेव मुनिः तस्य परिग्रहेण 
श्रसिष्ठानेन ह तुना सुरसनिवानां गन्धवाणाम् अप्सरसां च तेजः जहार । 
तदाखम प्रवेशाङ्ेव निस्तेजस्काः ग्रभूवन् इत्य्थः। ननु कथं मानुषेण 
तजसा मानुषः तजो निरम्तमित्यागद्पादह-- हि यस्मात्, उपहितं श्राहित 
प्रभे प्रभावधाम्नौ माम्यतजसो येषां तेषां जयिनां जयशोलानाम् । 
“महताम्” इति पाटे महताम् उत्कटानां तपखाम् अल न श्रस्ति। 
किमपि अत्ताध्य' न भअस्तोति भावः॥ ६ ॥ 



र्ट किराताचु नोयम् । 

सचकितमिव विस्ममयाकुलाभिः 

श्रुचिसिकतासखतिमानुषाणि ताभिः 

्चितिष॒ दहटशिरे पदानि जिष्णो- 
रुपहितकेतुरथाङ्लाञ्छनानि ॥ ७ ॥ 

अतिशयितवनान्तरदातौमां 
फलकुसुमावचयेऽपि तद्िघ्ानाम् | 

कऋतुरिव तसरुवोरुधां सणद्धा 

युवतिजनेख ण्डे सुनिप्रभावः॥ ८ ॥ 

स्टदितकिसलयः सुराङ्नानां 

ससलिलवल्कलभारमुग्न भावः । 

वम तिमधिकां ययावशोकः 

परिजनतापि गुणाय सद् गुणानाम् ॥€॥ 

सचकि तमिति । विस्मयाक॒नलाभिः ताभिः स्वासिः कर्ताभिः शुचयः 
सिकताः यसु तासु, पादर्कवाभिव्यक्किय।गयासु इत्ययः) क्ितिषु 
उपहितानि विन्यस्तानि केतुरथाङ्गन।!च्छनानि रेखाम्बर्ूप्रष्वजचक्नाण्ि एव 
चिद्ानि येषु तानि अतएव श्रतिमानुपाणमि जिष्णौ; अजनस्य पदानि 
मर्चरकितमिव सभयमिव यथातथा दसि दृष्टानि। श्रद्ुतवस्तुद्गनत् 
भय विस्मयो भवत दति भावः ॥ ७॥ 

श्रतिशयितति । अतिशयिता ज्रतिक्रान्ता वनान्तराणां दुरति: यामि 
तासाम् । कुतः? फलानां कुसुमानाञ्च अवचयेऽपि मनवनऽपि सा पव 
विधा प्रकारः यमां तदहिघानाम् | तथव ससय्रारणासिव्य्रः। तसूणां 

वोरघाच्च सण्डया लिङ्गन युवतिजमैः सुनिप्रभावः ऋतुः इव जग्डहे निचितः, 
कारणतया इति शेः । उपमालद्धारः ॥ ८ ॥ 

सखृदितति। समलिनलम् आद्र यत् वल्कनं तदेव भारः तेन भग्न- 
्राखः नम्बर शाब; “वल्क वलकल्लमस्तियाम् ' इत्यमरः । अतएव खदित 
किमनलयंः विलुल्लितपल्लवः। “कनित्र इति प्रतिपेघात् न खदेगुणः। 
श्रशोकः त्तविरयेषः सुगङ्नानाम् भ्रष्छरमां सम्बन्धिनाम् अधिकां बहमति 
तत्कन्तं कसम्मानं सञ्जनसेवो धन्धोऽयमिति ययी प्राप। ननु सेवकेषु 
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यमनियमक्षणौक्ततस्थिराङ्ः 

परिटटशशे विघ्ठतावुघः स ताभिः । 

अनुपमशमदोप्रतागरौयान् 

छतपदपलक्तिरिथवेगेव वैदः ॥ १०॥ 

शशधर इव लीचनाभिरमे- 

भगनतिसारिभिर शुभिः परीतः। 
शिश्डरनिचयमकसाल्सन्चा 

सकलसिवापि दघन्प्रहमोघरस्य ॥ ११॥ 
सुरसरिति पर्न्तपोऽधिगच्छन् 

विघ्तपिशङ्कव्रहल्नटाकलापः | 

इविरिव विततः भिस्वासृदधः 

समभिलषन्न् पवैदि जातर्वैदटाः ॥ १२॥ 

का दाला इत्यव्रादह-- परेति सद्गुणानां महतां परिजनेतापि अननुचर- 
त्वम्रपि। भाव तन्। गुणाय उत्कर्पाीय भवतोति शेषः। एतन तामा 
सुनः प्रभावदणेनादरेव तत्पारवश्यं गम्यते ॥ ९. ॥ 

यक्नति। उमः दृशकान्ाद्यनचेसया दधिद्र तुः श्रह्िसादट्िः, नियमः 
तदपन्नया शुद्धि्तु; तपःस्वाध्यायादिः, ताभ्यां लमोक्लतान्धपि स्थिराणि 
हटान्यद्मनि यस्य सः विष्ठदायुष्ः छतशस्लः अतएव तपः ल्ालयुक्तः मः 
अजुन भ्रमः भान्तिः अभ्यदटयकार्टे टौघला उग्रता अभिचारकार्ट, ताभ्या- 
मनुपमाभ्यां गगेयान् उदग्ः। श्रघव्णा घणिन क्ता रचिता पदानां 
पङ्क्तिः आनुपूर्वी यस्य सः, वैदः चतुधैवेट इत्यध; । अरयवंणसतु मन्वोद्धारो 
वशि्टक्लत इत्यागमः; । स दव ताभिः स्यमि; परिदटभे दृष्टः ॥ १०॥ 

अथ चतुभिंस्तमेव विशिनष्टि--शश्धरेत्यादिभिः। शशधरः चन्द्र 
इव लोचनाभिरामे;ः मेताह्वाद्करेः गगनदिसारिभिः अशमि; तजोभिः 
परोत व्याप्तः। श्रम्बरवटेक' सानु सद्य यस्य सः, एकटेशस्थोऽपोन्यथेः । 
महोधरस्य इन्द्रकोलस्य सकलं शिखरनिचयमपि दधत् श्राहरन् इवेति 
उतप्रे क्षा ॥ ११॥ 



२५० किराताजुनोयम् । 

सटशमतनुमाक्तेः प्रयनं 

तदनुगुणामपरेः क्रियामलङ्गाम् । 
दधदलघु तपः क्रियानुरूप 

विजयवतौच् तपःसमां सखडिम् ।१२॥ 

चिरनियमक्शोऽपि भलसारः 
श्मनिग्तोऽपि दगासद्ः प्रक्षल्या । 

ससचिव इव निजनेऽपि तिष्ठन् 
मुनिरपि तुन्यसचिम्विलोकभत्तः ॥१४॥ 

सुरेति। पनः सुग्मग्दिति गद्धाकूले परन्तपः अधिगच्छन् अजयन्, 
फनलाभिनलापेगेति शेषः ¦ दविः समभिनलधन् इति उप्रसानविगेप्रणमास्रष्यात्। 
त्रा विशतः पिशङ्चद्न्जनटाकनलापो यन सः। अन ण्व उववेद्धि घेद्याम्। 
विभक्तय अव्वयीभावः। ग्ष्वाममूहैः ज्वानाजानेः विततः विभ्लनः हविः 
आज्यादिक'ः मम्भिनपन् । जातं वेदः ल्िरस्यं भाज्व' कमफनम् 

इति यावत्, यस्मादिति जातवेदा; वद्धिरिव स्थितः ॥ १२॥ 

सट्गशसिति। पूनराक्लतः वपुपः। श्राक्लतिः करिता स्प 
सामान्यवपुषोर्यपि” इनि विशः । मदण तुच्छम् अतनु मदन्त प्रयन्नम् 
उद्याग' दधत् तथा तदनुगुणं प्रयत्नानुकलाम् अवरः अन्यः अल्ला 
कत्तंम् श्रपरक्यामित्यघ्रः। कयां व्यापारः दधत् । तश्रा क्रिग्रानुच््म् 
क्रियागुणम् अन्तघु गुर् तपो दधत्। तथा विजय्रवनौं मओकरवतीं 

विजवफलां वा हपः्रगानुरूगं तपःसमनां सखब्िम् रेस्वय्यं' दधत् । अर 
पूठ्पं प्रति उत्तरस्य विगेपणतया पनात् ए कावल्यन्तङ्गारः । “यथा पूवं 
परस्य विग््पणतया स्थापनमेकावन्तो' इति मवस्वस्त्रात् ॥ १२॥ 

चिरनियमेति, पुनश्च चिरनियमेन दौोघचकानतपपा क्रगः क्तोऽपि 
देलसारः। उपमानपूवपनो बहुत्रीहिः । शमे निरताऽपि प्रक्षत्या स्वभावेन 
दुरासदः दुघेषः। निजने विजने देभे तिष्ठन्नपि ससचिवः सपरिवारः 
दव। किञ्च मुनिरपि रेश्वव्धरहितोऽपोत्यथः। त्रयाणां लोकानां 
भन्तः इन्द्रस्य । “तदिताय” इत्यादिना उत्तरपदसमासः। तुख्यसचि 
समानतेजाः। श्रपिश्चब्दः सवत्र विरोघद्योतनाथः:। सं च सुभेरतक्य- 
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तनुमबजितलोकसारधामौं 

विभुवनगुषिसहां विलोकयन्यः | 

अवययुरमरस्वियोऽस्य यत्नं 

विजयफले विफलं तपोऽधिकारे ॥ १५ । 

मुनिदनुतनयान् विलोभ्य सदयः 

प्रतनुबलान्यधितिषटतम्तपांसि | 

अलघुनि वद्ध मेनिरेचताःसख 

कुलिशश्ता विहित पटे नियोगम् ॥ १६ ॥ 

अथ क्रतकविलोभन' विधित्सो 

युवतिजने इरिसृनुदभेनन । 
मह्निमत्वन निरस्त दति वियेघानङ्का। “विगधामातल' विप्रः इति 
सूत्रात् ॥ १४ ॥ 

तनुमिति। अवजित तिरस्छत वाकानां मःगघाम््नो मच््वनजमौ यथया 
ताम् । “अन उपधाः इत्यादिना ङप्। त्रयाणां मुवनानां ममाद्ारः 
विभुवनम् । ^तदिताय” इत्यादिना समाद्धाराथ' तत्एुकषः । पात्राहटित्वात् 
स्तीत्वप्रतियेघः । तस्य गुप्त र्त सलं समर्णाम् | पचाद्यद्। तसं सन्ति 
विलोकयन्तः श्रसरस्वियः श्रप्रसः यिजयफक्े विजया तपाऽधिकार 
तपोऽनुष्टाने अस्य अजु नस्य यन्न विफन्तम् अवययुः मेनि । तनक्वानि- 
पत्याटिमद्ाफनलमाघनममथ स्य॒ तुच्छफालःभिन।पः मन्तस्यतङ्गमांमभामो- 
चितस्य कर्टोरवस्य जोणट्टग्चवगतोत्कण्डा इव म आभासावदतौति भावः । 
परत्र विरि.्टतनुविन्लोकनस्य स्तोविगेषरदेफल्यन्नानह तुत्वाक्तपा पदाथ रई तुकं 
काव्य लिङ्मन्तद्धयरः ॥ १५ ॥ 

सुनोति । प्रतनुबलानि ्रनुत्क्षष्टल्ाराणि तपांसि अ्रधितिष्ठतः अनुतिहतः 
मुनीन् टनुतनयान् दानवांश्च सव्यस्तत्क्तषमेव विलोभ्य श्राक््य चिरात् 
कुलिश्ता श्क्रोष अनलघुनि महति पदे स्थान विदित दन्तं सं स्ववौयं 
नियोगम् अ्रधिकार' ता; स्यः वद यथा तथा मैनिरे । निक्रष्टपदषठठत्तोनाम् 
उत्कछष्टपदलाभो मदान् । वहुमानस्रूलमिति भावः। विलोभ्य मेनिरे दनि 
अन्वयः । यहा विलोभ्य लाभं कारयिलला विहितं शक्रणेति श्न्वयात् 
समानकन्तकत्व निर्वादः ॥ १६ ॥ 



२५२ किराताज् नोयम् । 

प्रसभमउततार चित्तजन्मा ७ 

हरति मनो मधुरा हि योनश्ोः | १७ ॥ 
सपदि हरिसखैवधनिदेशात् 

ध्वनितमनोरमवल्लकौखटङ्गे : । 
युमपटद्तुगगस्य स्चिघान 

वियति वने च यघायघ' वतन ॥ श८ ॥ 

सश्लसखलघर नभो विरजं 

विह्तिसियाय रुचिस्तडिज्लतानाम् । 

व्यबहितरतिविग्रहरिंतेन 

जल् गुरुभिस्तनिर्तंटटि गन्तरषु ॥ १८ ॥ 

रधेति। अथ अनन्तरः क्रतक्रविनोभनं छत्िमं विलाभमन' विधित्मो 
विधातुभिच्छौी । विपूवादधातः सन्नन्तात् उप्रत्ययः! युवतिजन हरि- 
सूनोः श्र नस्य दशनन चित्तजग्ा कासः प्रभं वस्त् अवततार । 
द वतत्यर' दथरयितुम् खागतस्य माले भवति, वतः स्वयं मुनिवद्चनप्रघठत्ता 
स्वियः तन वर्धिता इत्यथधः। गुक्तञ्चतत् । द्धि यस्मात् मधरा मनोर 
ये{वनसखौः मनो इरति, वादिति ओषः ॥ १७ ॥ 

सपटोति। सपदि वधनां निदेणात् निरगात् ध्वनिताः नादिताः 
मनोरमाः वल्लक्यः वीणाः खदङ्गाश्च वं; तेः हरिस गन्धर्वः वियति श्राक्ताग 
नं च युगपत् क्टतुगरस्य कऋतुषर्कस्य मन्निघानम् च्राविभावः यथायथ 
यासम्, श्रमङ्रप उत्यथः;। यथासं तु यथ्ायथम्'ः दति निपातः! 

वितने वितस्तरे। उदटोपनमामग्रो सम्पादिता इत्यध: ॥ १८॥ 

अथ वर्षाक्रमेण ऋतून् वणेयति--सजलेत्यादि। सजलाः जलधराः 
यस्मिन्, तन्रभो विर्ञे। तडि; लता इव तासां स्चिः प्रभा विव्रर्तिं 
विजम्भणम् दयाय । तथा व्यवदहधितरतिविग्रहः दृरोक्षतरतिप्रक्यित- 
प्रगयकस्तदैः जलगुरुभिः, जनमारात् गम्ोररित्यथः। स्तनित: गजितेः 
द्विगन्तरेषु वितने वितत्रभावि। भावे लिट् । अकमकत्व' ववत्िकम्। 
रत॒ एव दिगन्तरेष्विति श्रध्िकरणत्वेन प्रयोगः, श्रन्यथा कम्मत्वमेव 
स्याद् ॥ १९ ॥ 



दशमः सगः २५२ 

परिसुरपतिसूनुधाम सयः 

समुपदघन्द्मकुलानि मालतोनाम् | 
विरलमपजहार वद्ुबिन्दुः 
सरजसतामवनेरपा निपातः ॥ २०॥ 

प्रतिद्शिमभिगच्छताभिखष्टः 

ककुभविकाससुगसिनानिलेन । 

नव इव विवभी सचित्तजन्प्ा 
गतघछ्ठतिराक्रुलितञ्च जौवलोकरः ॥ २१ ॥ 
व्यधितसपि शरणं मनो हरन्तो 

परियतञम्ब् फलोपभोगद्ष्टा | 
परभुतयदुवतिः खन वितेन 
नवनवयोजितकरठरागरम्यस् ॥ २२॥ 

परोति। परिसुरपतिस्नुघाम अञजनाय्सं प्रति। परैदि लल्तप्पा् 
कमंप्रवचनोयस्य यागात् दितीया; यद्या वजनाथस्य तस्यात्र तिरोघ्रात् 
विमक्यथः श्व्यमोभावः; दयते द्रप्रतिसनुधास्नीव्यघः। सष्छः 
मालतोनां जातोलतानःम् । “सुमना मानलतो जातिः इत्यमरः गुकृ- 
लानि समपदघल जनयन् । विग्न्त यणा तथा वद्वङन्दुः अपां निप्रातः चषि; 
अवनेः सम्बन्धिनं मरजप्तां सर्जस्कत्वम् ¦ “अचतुर इत्याटिसूप्ेषण 
साकन्याथः ॐव्ययोभावः। “समाखान्तनिपातस्न वदत्रौद्यघ स्त लच्ये।' 
अव्ययोभावदगनन्तु प्रायिकमिति कचित्। अपजदहार घलि ग्रसयःमाम 
दत्थ: ॥ २०॥ | | 

प्रतिदिणसिति दिशि दिशि प्रतिदिभम्। यथां अन्ययोमावः। 
धरत्प्रखतित्वात् ममासान्तनिपातः। अभिगच्छता संवाता ककङ्तुभानि च्रजुन- 
कुसुमानि । “इन्द्रहू; कक्रुभोऽचु नः” इत्यमरः । तेषां विकासेन सुगन्धिना 
मनोन्नगन्धेन । गन्धस्येते तदेकान्तग्रह्णं प्रायिकम् । अनिलेन अभिगृष्टः 
श्रत एव सचिन्नजन्मा कामाक्रान्त इत्ययः; । श्रत एव गतघ्ठतिः गतघेय्यः 
आकुलितः न्ोभितश्च, रति' प्रतोति भावः। एवम्भूतः जौवेलोकः नव दव 
शअरवस्थान्तरप्राघ्या अपूव इव विबभौ भाति स्म। इति उतुप्रक्ता॥२१॥ 



२५४ किराताज नायर 

अभिभवति मनः कदम्बवायौ 
मदमधुरे च शिखिनां निनादे । 

खन इव न घछतेश्चचाल जिषणा- 

नं हि महतां सुकरः समाधिभङ्ः ॥२२॥ 
घछतविस्वलयाव लिहन्तो 
कुमुदवनेकदकृहलमात्तवाणा । 
रदमलतलते सरोजपायी 
घनसमयेन वधरिवाललम्ब ॥ २४ ॥ 

व्यथितदनिति । व्यधित' दृःखितमपि मनो खगं हरन्तो, किमुत सुखित 
मिति भावः। जम्बा; फलं जम्ब : । “वाहतञ्च फले जम्बा जम्ब: स्वो जम्ब 

जाम्बवम्” इत्यमरः । “जम्बा वा", इति अ्रणाभावपनने श्रि “फले लुक्" इति 
लुक् । “लुक. तदितलुकि" इति स्वोप्रत्यय्रनित्र्तिः। जम्ब च तत् फनस्चेति 
सामान्यविगेषयौः सद निर्दशः | वदा जम्बा: फनलमिति विग्रहः । इका 
छष्वोऽदो गालवस्य इति ष्वः तस्य परिणतस्य उप्भागेन दष्ट 
श्रत एव परखतयुवतिः काकिलाद्गना गवनवं नवपकार' यथा तथा योजिनन 

सस्पाद्तंन कशठमागेण कंगहय्ाघव्यणप रस्यं मौम्यमिव्यथ न्यन खर 

वितन । वषास रपि मघराः खरः काजकिलाया इति प्रसिद्धिः ॥ २२॥ 

्भिभवतोति। कदस्बवायी कटम्बमम्बन्विनि मसत मदमधुरे निख- 
स्टिनां निनादे च मनः म्रभिभवति अनिहरति मि जिश्णुः जवनाः 
श्रज्ुनः जनः पृश्गजनद्व तैः पघंयधान्र चचान; वषा रपि तदुदोप- 
नायन गेकुरित्यथः। हि ग्रस्म्मात् महतां ममाधिभङ्ः न सुङ्षरः। न केनापि 
कन्त अक्यत दत्यथः:॥२२े॥ 

छतंति । बिसानि वन्ञप्रानोव तषःमावलिः छता ययामा। कुमुद- 
वनभेकं सुख्यः दुकूनसिव तद् वदन्ता! आत्ता बहता वाणा नोनल- 
भिर्टी यया सा च्रात्तचाणा तगत च, “ग्डह्लोात् तिद: शरम्" 
इति स््मरम्पत्। "वाणोक्ता नोनकिग्टो च" इति वंजवन्तीः। शरद् वधु 
जाया डव घनसमयेन वषत्तन। वरेणेति णेषः। श्रमलतरले निमलतले 
सरोजं पाणिरिव तस्मिन् ्रालनम्बे जग्टहे। कन््यि लिट्। वध.वरसमा- 
गमवदहटतुसन्िः श्रगोमत इत्यथ;। श्रत “श्रात्तवार” इति भिग्ो- 



दमः सग: । २५१ 

समदशिखिरुतानि हसनादेः 
कुमुदवनानि कटम्बपुष्पद््टया । 

ियमतिशयिनों समेल्य जग्म - 
गु शमहतां महते गुणाय योगः ॥ २५। 
सरजसमपदहाय फेतकोनां 

प्रसवमुपान्तिकनोपरेशुकी थम् । 
प्रियमधुरसनानि षट्पदालो 
मलिनयति स्य विनोलबन्धनानि ॥२६। 

गर्धः चाणदो; अभेदाष्यवमायात् अषमूलातिशयोक्तिरुपमाद्गसिति अनयोः 
मद्रः ॥ २४ ॥ 

थ ऋऋडतुमखिं वण्यति--ममदेति। समदट्िखिसतानि मत्तमयृर- 
कूजितानि दसनादेः मभेत्य तथा कुमुटवनानि कदटम्बपुष्यत्रष्ता कदटम्ब- 
पुष्यसम्पद्रा समेत्य श्रतिगयिनम् अतिशयवनाँं सियं जग्म :. तथाहि- 
गुणमहतां गुणाधिज्ञानं योगः परस्परसमागमः सद्र गुणाय उत्कपाीय 
भवतोति जघः। च्रत्र त्रिपाद्यां समालङ्कारः । `छ्रा ससानङ्कति्यैम्बवम्तनो 
रभयोरपि” ईति लन्तयात् । मोऽपि चतुखन अश्रान्तरन्यारेन खममय- 
केन श्रद्धा ङ्खिभावेन सङ्ोखयत ॥२५॥ 

मरजसमिलि । प्रियमध्; इष्टमकरन्द्ः ! नाल कपमसासान्तः ^प्रलिङ्गो- 
तरपदा वहुत्रोहिः" इति कचित् ¦ नपु'खकलिङ्गस्यं एव मधु्ट्सख्य उरःप्रभ- 
तिषु पाठात् । "मकरन्दस्य मद्यस्य माल्तिकस्यापि वाचकः! अदधंचादिगणे 
पाठात् पु'नपु'मकयोमधः ॥ इति श्रभिघानात् । षर॒पदालौ षर्षदावनिः 
उपान्तिकं यानि नोपानि कदस्बङरसानि तषां ञेशुभिः परागैः कग 
व्याप्तं, किद्ध सवदोऽपि सद्द रजसा सरजमसं नतु ्ररजसूफसिदति भावः| 
साकल्यं इव्योभावः। “च्रचतुर'” इत्यादिना निपातः। कलकौनां प्रसवं 
पुष्पमपद्वाय विने}लवन्धनानि नलिनछन्तानि असन्न प्रियकपुष्पाणि 
मकरन्दभरितामीति येषः। “सजकासनजम्ब् कपुष्प प्रियकः ज। वकाः" इत्यमरः। 
मलिनयति स्म। यथा न्तात् ्रन्यत्राधि मालिन्यं स्यात्, वथा 
मधघुलोभात् कछादघामास इत्यथ; । न ददि मध्वासक्तः [मधलामे) अरखति 
विश्रूतिषु श्रासज्नतोति भावः॥ २६॥ 



२५६ किराताजु नोयम् । 

सुकुलितमतिशय्य बन्ध् जोवं 
धुतजलविन्दुघु शादलस्यलोषु 
अविरलवपुषः सुरन्द्रगोपा 

विकचमरलाशचयथियं समयः ॥ र< " 
अविरलफलिनोवनप्रसूनः 

कुमुमितकुन्दमुगन्िगन्वाहः 

गुणमसमयज' चिराय सेमं 

विरलतुषारकगस्तुषारकालः ॥ रध 

निचयिनि लवलोलताविकाभे 

जनयति लोघ्रसमौरे च हषम् । 
विक्षतिमुपययी न पाण्डुमूलु- 
लति नयान्न जिगौषतां हि चतः ॥२८॥ 

सुक्रुलिसयिति । नाः जनविन्दकः यास् चालु भादनम्धनीषु गाद- 
हरितप्रदेणेषु चअविग्लवप्रपः स्थलसून्तयः सुरन्द्रमोध; कोटरविप्रषःः मुकु- 

लित सुकृललोसत' व्म्धुसौषं बन्धुनोवत्मश्रकृललित्यश्;। “खन्धुशी 
वन्धुजौवकः'' इत्ययरः । ब्रतिजगश्यालिक्रम्य विक्रवपनाणचगरः विक्सित- 
किंककरामिः। "पलाश पिंश्ठकः पयः इत्यप्रः तस्य विय तत्सदटगां 
यियभिल्खः। अरत एव निदनानङ्कारः । समीनः प्रापुः ॥ 5॥ 

प्रघ ₹ईमन्तवणनमाहू--घ्नविरसेति। अविरलानि व्यानि फलिनी- 
वनानां प्रियद्ग वनानां प्रसूनानि यस्मिन् मः। "प्मि्ङ्ग; फाल्िनो फलं" 
इत्यमरः। कुसुमिते: कुन्दः माष्यक्षसमंः सुगनवि;ः गन्धवान यस्मिन् सः 

""माघ्य कुन्दम्'' इत्यमरः गशणिराण्पमेपि छ्न्द्ानां हेमन्तं प्राटुभाोवात् 
श्रविरोधः। विरनतुषारकण इति प्रारम्भोक्रिः। तुषारकानलः इमन्त 
चिराय य्रचघमयजम् श्रकालमम्धवं गुणसुत्कघं लेभे ॥२८॥ 

निचयिनीति निचपिनि उपचयवति लवलोलतानां विक्रा पुष्य 
विजम्भणे तथा लोध्रसमोरणे च हषं प्रसादः चोत्कण्डां जनयति सति 
पाण्डसनुः विक्ततिं न उपयवौ । कुतः १ हि यस्मात् जिगोषतां जतु- 
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कतिपयसहकारपुष्यरम्य- 

स्तनुतुहिनोऽल्पविनिद्रसिन्् (न्द् )वारः। 
सुरभिसुखहिमागमान्तशंसो 
समुपययौ शिशिरः स्मररेकवन्ध : ॥ २० । 
कुसुमनगवनान्यपेतकामा` 
किसलयिनौ मवलेम्बा चूतयष्टिम् । 

कणदलिकुलन्प्रुरा निगाके 

नलिनवनेषु पद् वसन्तलन्मौः ॥ २१ ॥ 

च्छतां चेतः नयात् नोत; न चन्ति! नदि क्रोधाक्रान्ते चेतमि शार 
रमस्य विकागः, तह्िरुदव्वात् राषस्येति भावः ॥ २९ ॥ 

कनिपयत्ि । कविपश्चरव सहकारप्रुष्पः चतकुममेः रम्यः। म त् 
वसन्तवत् समग्रः, नापि ईमन्तवत् तद्रह्ितेरिति मावः। तगुतुह्धिनः 
अनप्नसः, न तु ईमन्तयत् बद्ुतुदधिनः, नापि वमन्दवत् विरननृह्गिन 
प्त सावः । अन्द्रःन वानिपग्रानि विनिद्राणि निन्बु{न्दु|तारास्मि विन्नित्- 
निरः र्डःजुसमानि यन्न् षः। ग्रत्रापि सदकारवत् अभिप्रायो द्रष्टव्यः । 
मिन्ध (न्दु |वारिन्दरमरना निम्, स्डन्द्रालिक्रत्यप्नि दव्यम्रः | पप 

सुग्शिमुखं तसन्तपारम्धः द्विसाममान्तं ईमन्तावनानन्च भसति सूचयत्ःति 
भः च्रीलः। स्मगस्य एयवनपुः सहारो उभयत्त घमसम्मन्तरिति मावः 
मसर दसुवयया ॥ ३० ॥ 

शर तषन्तप्रारगरस्दार-- गमेदि) कुरुमप्रस्यागानं नमाम 
स्ख्राण्णं कुमद्रानां जगात्रमा दा ठता वनानि उष्तुम् अर्द् कास 
चस्याः सा। ^ स्ददट्ये नगरविगौ" इत्ययरः। लुश्पररव्स्् 4: क्तं 
प कामसनसारध्रि” दृति मरल्षादलीपः। वरून्तलच्छौः किपनविनै 
प्लवन चृतरेष्धिं च्तत्रास्वामिरतेति भावः। अवलस्बा अवष्टभ्य, 
सन्या आरोट सश्क्वलादिति भावः क्रर्त् शद्छमा्म शब्दायमानम् 
्रलिङसं मपुरमेव यस्याः सा तथोक्ता सताो। ^कगदलिङ्कलन पुरम्” 
इश्यपि पाठः! अन्यत्त अलिकुलवत् न॒पुरं नलिनवर्गषु पदं निरासे 
निदधे। तेषु प्रथमं प्रादुरासोदित्यथः। “उपसगादस्यत्यह्योवा" इति 

१- कति 

1 



२५८ किराताज् नोयम् 

विकसितक्रुसुमाधरं हसन्तौ 

कुरवकराजिवधु विलो कयन्तम् । 

दटशुरिषव सुराङ्ना निष 

सशरमनङ्म शो कपल्लवेषु ॥ २२ ॥ 
मुहरनुपतता विधृयमान 

विरचितसंहति दल्लिणानिलेन । 

अलिकरुलमलकाक्लति प्रपेदे 

नलिनसमुखान्तविसमं पङ्कजिन्याः ॥२२॥ 
¶व मनचलितपल्ववाघरोष् 

नवनिहितेष्यंमिवावधृनयन्तौ । 
मधुसुरभिणि षट्पदेन पुष्य 

मुख इव शाललतावघृश्चुचुम्ब ॥३४॥ 

व्वनात् श्रात्मनेषदम् । श्रत प्रक्रान्तवसन्तसन््मोविगेषगमामष्यात् ्रप्रसतुत- 
नायिकाभ्य् वद्धारसम्दारोषात् समासोक्रिरलद्धारः ॥ ३२१॥ 

विकसितति। तिकमितः वि्चिष्टः कुखुममेवाघगे यस्मिन् कमणि 
तद् यथा तथा मन्तं स्सयमानां कुरवकराजिररव वधुः तां 
विलोकयन्तः कामुकतयेति भावः। अन एव॒ अरनोकपल्लषेपु पल्लव- 
स॑स्तरेषु निष स्थितसित्यधः। रिगसयेति श्षः। सगरं नित्य 
विजयित्वादिति भावः। इलव शृद्धरवोरयोरेकायिकरगभूुतम् श्रनद्ध 
सुराङ्गनाः ददृश्रिवेति उत्प्रलला। श्रणकायवन्योचःनात् मदनमाक्तात्कारा- 
द्व मद्दान् मनःत्तोभः तासाम् श्रासोट्िव्यथः। अरत रूपक्रौतप्रक्नयो 
रुरः ॥ २२॥ 

सुहरिति। भअनुपतता अनुघावता टक्तिणानितेन अलयमार्तन सुदु 
विधयमानं कम्पितम् भरत एव विरचिता संहतियन, तत्सस्च तमित्यथ; । पद्ध- 
जिन्याः यत् नलिनं मुखमिव तस्य भ्रन्तति सप. प्रान्तदारि अलिक्ुलं कन्त 
प्रलकाक्ततिम् भ्रलकसाटश्यं प्रपेदे ॥ २२॥। 

श्वसनेति। षटपदेन शललता सजतरुशाखा वघरिव शाललता- 
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प्रभवति न तदा परो विजैतु 

भवति जितेन्द्रियता यदात्मरक्ता । 

अवजजितमुवनस्तथाहि लेभे 

सिततुरगे विजयं न पष्पमासः ॥ ३५॥ 

कथमिव तव सभ्मतिभविवौ 
सम्तुभिमनिनावधीरितसख | 
डति विरचितमल्लिकाविकाशः 

स्यत इव स्य मधु निदाघकालः॥२६॥ 

घ्रः । “प्राकारग्रहवोः गानः गानः मज्जतरुः स्मतः इति शाश्वतः । 
ष्वप्रनन वायुना निःष्वासेन च चलितः पल्लवः अधरा इव यत्र तस्मिन्। 
प्रोत्वोछयोः समामे वा दति पररूपं वक्तव्यम् । मधुना मकरन्देन 

मब्येन च सुरभिगणि पुष्पे मुखे दव नवं दथा तया निह्धितष्यं क्षतकोप- 
मिवेति क्रियाविशेषणम् । तघ्रा अवघृनयन्ती कम्मयन्तो । “घृज्प्रोजो- 
नस् वक्तव्यः" इति पिच नुमागमः; चुचुम्ब चम्विता। अत्र शठसन- 
णब्दाघमधगन्दायवाय स्वम्तभटाष्यवमायात् आषमूनातिशयोक्किः। साच 
उपमाद्गसमित्यनयौः सङ्करः ॥ ३६ ॥ 

प्रभवतौति। परः गतस्तदा तस्मिन् काले विजेतु न प्रभवति न 
पक्राोति। यदा जिदन्द्रियता उन्दट्रयिजिचिलम् आत्मरक्षा भवति विद्यतं। 
तथ्ाहि--यवजितसुवनः तैलोक्यविजय पुष्पमासा वमन्तः मिततुरगी 
श्रञ द विषये विजयं न सेमे! श्रत जितन्द्रिया दुजेया इत्यध; । विषेण 
मामान्याथसमथनरूपः अर्घान्तरन्यामः अन्तद्धारः ॥ २५ ॥ 

श्रध योः वग्यति--कथ{मिति। विरचितमल्ञिकाविकाशः निटाघ- 
कानः गरोष्मः ऋतुभिः वर्षादिभिः समं मुनिना श्रवधोरितस्य तिरस्कतस्य 
तव सश्मति; लोके याग्यस्रेन अनुमतिः मान्यतं कथमिव भवितो? न 
सम्मानः कथस्ित् भविष्यतोत्ययः ¦ इति इलं मधुल्सन्तः “चेतरे दत्य 
वमन्ते च जोषे काके मधः म्तः” इति विश्वः । स्मयते स्म इव जहास 
किम्? इति उतप्रक्षा। “लरेस्म"" इति भूताय लर्। प्रहास शम्ब 
त्वन प्रसिदमल्लिकाविकाग्रे हासत्वाध्यवस्ायः। श्रत ऋतुभिः समम 
वघोरितस्य इत्यत्र अर्मदाष्यवसायम्रूला सहोक्तिरलद्ारः। सम्नन्धि- 
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बलवदपि वलं मिथो विरोधि 

प्रभवति नेव विपक्षनिजयाय । 
भुवनपरिभिवो न यत्तदानों 

तस्तुगगः च्षगमुन््रनोचकार ॥ २७ ॥ 
श्र तिसुखमुपवोगितं सहाये- 

रविरललाञ्छनहारिणशथ् कालाः । 

अविहितहरिसूनुविक्रियागि 

विदशवघषु मनोभवं वितेनु: ॥ ३८ ॥ 

मेटभित्रस्य अवधोरणस्य अभित्रतयः ब्र्यवसायात् तदैव अवधोरणम 
सम्प्रतिदारा स्मयोतप्र त्ति मनयोग्डुःःङ्िभाषेन सङ्करः ॥ ३६ ॥ 

बलवदिति वलवत् प्रवन्तमपि प्रक्ष्टगासि इति यावत्। भियो 
विरोधि परस्परस्प्र्ि दन्य स्न्यम्) "वरूथिनः वलं स्न्यञ् इत्यमरः। 
विपक्तनिजवाय णलविजयःस ) ^लुसरथाच्च' इत्याटिना चतुर्घो। लम् 
जतुमित्यग्यः न प्रभवति नं णक्रौनिण्व। कुतः? गरत् यस्रात् कारात् 
भुवनानां परिभव) लला त्रपि । ^जिदन्नि' इत्यादिना दनिप्रल्यन्रः। चतु 
गण; तदानीं त्म् रजन क्षससपि न रन््मनोचकार श्नुन्धनमम् उन््रनरः 
न चकार । “ओररानयन्ुः" इत्यादिना अभ्नततद्वावे चिप्रत्यखः सल्नोपथ। 

विशेषण सामान्यसमटनरूप्राःचन्तरन्द्रसः ॥ २७॥ 

एवं तरस्स्य उद्धोपनसामगर विप्तन्ा इव्यय । भस्प्रति विप्रगेता जात- 
इ-खुतोति समष्ायः तासां सद्धरः गन्धवः क्र्तसिति शेषः । 
न लोक इत्यादिना प्टाप्रदपथः, कत्रि टतौया। यखतिसम्तं सःद- 

मधुरम् उपवोणिदं वोगया उपमानम् “सत्दापदाश्न" इत्यादिना वोजन्दात् 
निजन्तात् भा कः। अविरलः सूयौिनन)-फनेः पृस्थ; फलङ्कुसुमा- 
दिभिधिक्कः कारिणः मनोद्धराः वाल्य: रमन्तादि-छतवः अर्वता 
प्रक्षता हरिसनाररनस्य विक्रिया सनो्िदक्खः्यः तानि तघामूतानि 
सन्ति, नपसकमनपसक व्याद्िना नय्म्दंकशेएः। तिदशवधषु 
मनोभवं वितनुः विस्तारगासास्ः। मः अय परप्रहाराथम् उद्यत- 
मायुधं सख्वात्मानसरेव प्रहरताति, न्धायवत् जात इति भावः। श्रत 
सुनिविक्रियाधं स्वोणां विक्रिथारूपानर्घोत्पत्तिकथनात् ददितोयो विषमाल- 
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न दलति निचये तथोत्पलानां 

न च विषमच्छटगुच्छयुथिकासु । 
अभिरतिमुपलेभिरे यथासां 

हरितनयावयवेए लोचनानि ॥ < ॥ 
मुनिमभिमुखतां निनोषवो याः 

समुपययुः कमनोयतागुणेन 
मदटनसुपदधे स एव तासां 

दुरधिगमा हि मति; प्रयोजनानाम् ॥ ४० | 

प्रक्ततमनुससार नाभिनेयं 

प्रविकसटङ्गलि पारिपनज्लव' वा| 
प्रथमसुपहितं विलासि चक्तः 

सिततुरगे न चचाल नत्तकौनाम् ॥ ४१ ॥ 
। तथाच स्रूत्रम्--“विरूपकाय्यामथवौरत्पन्तिर्पमंवटनादिषमा- 

-नङ्लारः' इति ॥ ३८ ॥ 
तटसखवत् च्ानब्बनगसोऽपि विव्ररेतौऽभ्ूदिति श्रोकदयेनाह- 

नन्दाददि। श्रासां सौचमनानि इरितनयादयवेषु यथा टन्ति विकसति 
तृप्लानां निचये अभिरतिं न उपले(मिर य प्रापुः । तधा विवमकच्छटगुच्छाः 

ममपगयस्सवकाः यथिकामद्विकाय तासु शरभिरति न उपलेभिरे “सप्तपणी 
{विणःन्तत्वञ भारो यिषमच्छदः' इत्यमरः । तश्रा रमणोयत्वात् तद्टवयवा- 
नामित्यध इति चन्ञुःप्रोतिसक्ता॥ ३२९. ॥ 

अथ मनःसङ्ध सचयति-सनिभनिति। याः स्तियः कमनोयता 
मोन्दथ्य' सेव गुणः तैन मुनिम् अञअनम् चरभिमुखतां निनोषवः नतुम् 
छवः सभुपययुः ¦! तासां स्तरणं सः मुनिरेव मदनम् उपदधे जनया- 
मास । तघाद्दि~ प्रयोजनानाम् उदेश्यानां गतिः परिणतिः दुरधिगमा 
हि दुक्नथा खलु! चरतः कचित् भवति खवित् न भवतीति मावः ॥४०॥ 

अथासाम् ध्नुरागसमेव क्तः प्रपञ्चवयति--प्रक्रतमिति। विलासि 
समविन्नासं नत्तकोनां सम्बन्धि । “शिल्पिनि ष्वन्” इति व्व नृप्रत्य्र 
सृतिखनिरज्जिभ्य एव” इति नियमः । चकतुः कत्त प्रक्ञतं प्रक्रान्तम् 



२६२ किराताजु नयम् । 

अभिनयमनसः सुराङ्नाया 

निहितमलक्तकवत्तनाभितामम् । 
चरयमभिपपात षर्पदालो 

घछतनवलोहितपद्कजामिशङ्गा ॥ ४२ ॥ 

अविरलमलसेष नत्तकौनां 
दतपरिषिक्तमलक्तकं पदेष् । 
सवपषमिव चित्तरागदृह- 

नेमितशिखानि कदम्बक्षेसरागि ॥४३। 
न्पसुतमभितः समन्मधायाः 

परिजनगावतिरोहिताङ्यष्ट ; । 

श्रभिनेयम् अभिनेतव्य' रसभावादिव्यच््ञकं न श्रनुससार । तद्दूघ्षसं तटान्- 
गुख्येनेव टदष्टिप्रयोगनियमादिति भावः। तथा प्रविकसदद्धन्नि पाग्पि- 
पल्लवं वा न अ्नुससार। स च टोषः यतो हम्तस्तत दृष्टिः" इति 

नियमादिति भावः। पल्लवोऽस््रो किमलयम्” इत्यमरः “वा स्यादि- 
कल्पोपमयोरेवाथं च मसमुचयेः इति विश्वः किन्तु प्र्मं प्रषेश एव 
सिततुरगे अनज्ञु न उपहितं सत् न चचाल ततैव लग्नः तसख्यौ। रागात्तन 
किञ्चित् करणोयमनुमन्ेयमिति भावः॥ ३१॥ 

अभिनयेति। अभिनयः रसभावादिव्यक््ञकचेष्टाविरेषः। “व्य््ञका- 
भिनयौ समो" इत्यमरः । तत्र मनो वद्या: तस्याः व्यासङ्गात् भङ्गगफतम् 
अ्रजानत्या इत्यध; । सुराङ्गनायाः सस्वन्धि अनक्तकवन्तनन लाक्ताग्म- 
रच्नेन अ्रभितास्न' निहितं चरणं न्यस्टः षटपदटान। करल छवा नवलोहित- 
पडू-जानामभिशडग प्रत्यग्रकोकनदमभ्बमो यया सा अभिपपात श्रभिधादति 
स्प्म। श्रत्र षट्पदाल्याः स्वोचरणे पङ्जश्चमाभिघधानात् श्रान्तिमिदलङ्कारः, 
तन च उपमा व्यज्यते इति अलङ्कारण अ्रलद्कारष्वमि, ॥ ४२॥ 

अविरलमिति। नमितगिखानि नरूकौपादपोड़नात् नसिताग्राणि 
कटभ्बकेखराणि रङ्गपरूजाटत्तानोति शेषः । विरलं सान्द्रं यथा तथा दतं 
रागोष्मणा विगलितम् अरत एव परिषिक्ता नन्तेकोनाम् अलसेषु पदेषु पाद- 
न्धासेषु श्रलक्तकं लाक्तारागं सवपुषं म्ू्तिमन्तं चित्तरागम् उत्करतया- 
बद्धिनिःखतं सुनिविषयकं रागमिदेति उत्प्र त्ता । ऊहवदन्ति स्म ॥ ४३२॥ 



टशमः सगेः। २६२ 

स्फटमभिलषितः बभूव वध्वा 

वदति हि संहतिरव कामितानि ॥४९॥ 

अभिमुनि सहसा इते परस्या 

घनमरुता जघनां शुकंकदेशे । 

चकितमवसनोरु सतपायाः 

प्रतिदुवतोरमि विस्मयं निनाय ॥४५॥ 

घ्रतविसबलये निधाय पाणो 

सुखमधिरूषितपाण्डगण्डलेखम् | 
सटपमुतमपग स्प्रराभितापा- 

दमधुसदालसलाचनं निद्ध्यो ॥ ४६ ॥ 

अघासां गृङ्धारयेष्टं कथयति--नृपेति। खपसुतम् अननम् 
श्रभितः मग्धम्वं पर्जिनस्य सव्वोजनस्य गालठेण तिर।दिता लच्लय। 
माकाममोपनाय श्रन्तहिता ङ्यः यस्याः मा तस्यः; समन्मधायाः 
दध्वाः अभिलवित सुजि प्रति अनुरागः म्फटं वभरुव। नच सत्रिवमाणस्य 
अभिव्यक्तिविरुदधति वाच्यम् इति आ--यवः संक्वतिः सम्यक् गौपनमेव 
कामितानि अनुरामाम्। नामयतमष्दे क्रः। वदेति हि प्रकटयति 
इत्यथ; । श्रयम् ज्रनुगागस्य स्वभावः उकः, यया चेष्टा गमः संत्रियतस 
एव अस्य प्रकाशिकति भावः॥ ४य४॥ 

अभिमुनोति। अभिमुनि मुनिन्रषन्ं घनन मर्ता जघनांश्कस्य 

एकदटेणे सहमा त सति मत्रपायाः समज्जाया; परस्याः सम्बन्धि श्वसन 
निरावरा ऊरू यश्िन् तत् चकितं मवसश्चमः प्रतियुवतोरपि सपते।- 
रपि विस्मयं निनाय। कमुत अन्यजर्नमिति अरपिशब्दा्थेः। न तु 
सुनिमिव्यागशयः ॥ 8५ ॥ 

छतति। श्रपरास्ती स्मराभितापादतो; एतानि बिसानि एव वलयानि 
येम तस्मिन् पाणी अधिरूपिते चन्दनाद्भिचदित धार मर्डलेखे गण्डस्थले 

यस्थ तत् सुखं निधाय आराप्य अमधुयदे मधुमदरद्िते तथापि अलसे 
लचमे यस्मिन् कमणि तत् यथात्या त॑ द्रपसुतं निदष्या पश्यति स्म। 
नमिसपानं तु निष्वानं दग्नालाकनेत्तणएम्' इत्यमरः ॥ ४६ ॥ 



२६४ किराताजु नोयम् । 

सखि दयितमिहानयेति सामां 

प्रहितवतो कुसुमेषणाभितपघ्रा । 
हृदयमदृदया न नाम पूवं 
भवदुपकर्टमुपागत विवद् ॥ ४७ ॥ 

चिरमपि कलितान्यपारयन्ला 

परिगदितं परिशुष्यता मुखेन । 

गतघछरग गमितानि सत्सूशोनां 
नयनयुजैः सममाद्रतां सनांसि ॥४८| 
अचकमत सपल्लवां धरित 

खदुसुरभि विरहय्य पष्पश्स्याम् । 

श्रय पञ्चभिसुनिंप्रति दूतीवाकयमार--सखौति। कुसुमेषुग्य काभेन 
भितप्ता पौडता णा नायिका, ह सरम्यि! दयितं मुनिम् इच आनत 

स्ति मां प्रह्ितवतो भवदटन्तिय प्रिदवती। छन्तु अविद्यत) दिग्णीय- 
म्िव्याह-द्मि{ति। दद्दा अमनन्डः तस्यः ठतटद्त्वादिति खासः। 
अतएवसापूवं प्रात्य भ्वदपकण्टः सष्यमरःएम् उथामत् दृदयं मनः न 
विड्द। नाम सम्धादनावम्। अरतौ मतूप्र प्यं व्यथं क्श आअन्तरदन्त्वाद्ः 
व[{दिरङ्ःस्य टु बल्यः मावः) पदम ममःसङ्घ उक्तः। चन्लुःप्रोलिस्लु 

प्रागेव खवासाम् उक्ता द्ति ग यक् उच्यत ॥ ४७ ॥ 

“दद्मनःसङ्सद्धला जागरः दछ्मदा रतिः । द्)त्यायोम्भाद सरच्छान्ता 
इत्यनद्ख्दष्म टश सति| सताखम् दअसञ्ख्यादयम् च्रभ्यघधादि। सम्प्रति 
काचित् क्रमनस्पच्~ण सुच्यत--{खरसिलि। किरं अखितानि रपि 
सन्द् णाथवुदवा याज्ितानि अपि द्वनानौति शेषः। परिशुष्यता सुखेनति 
जागराक्किः। परियदितुम् अप्रारयन्त्या द्शक्र वत्या तया। रई गत्ुण| 

्रद्यापि तां न अरलुकम्स इति भावः| दाव्छखोनं सनांनि नवयनयुभेः 
समम् श्ाद्रतां गमितानि उपय गमितानीव्यर्धः। श्रोकवाष्पाम्यासिति 
भावः। अत सग्डौज्रकोत्तया सरुच्छावश्या सूच्यते अत्र गोकबाष्परूप- 
कारणमेदात् प्रतियागिमेदाच्च आद्रत्वसेदेऽपि अमदाध्यवसायः । तन््ला 
च इयं नयनयुगेः सममिति सदहोक्तिरलद्ारः ॥ ४८ ॥ 



दशमः समः २६५ 

ग्शमरतिमवाप्य तव चास्या 

सतव सुखशोतसुपेतुमङ्मिच्छा ॥४९॥ 
तदन तनुरम्तु सा सकामा 

व्रजति पुरा डि परासुतां वदं । 

पनरपि सुलभं तपोऽनुगमौ 
युवतिज्जनः खलु नाप्यतेऽनुरूपः ॥५०॥ 

जहिहि कठिनतां प्रयच्छ वाचः 

ननु कसगागद् मानस मुनोनाम् | 
अ्रचकमतति। किं वायः स्त्याह-सा स्री स्रौ सुरभि 

सा लां खट्सरभिं पुष्पशयां विरहय्य विदय सपल्लवां धरित्रीम् अचकमत 
एच्छत् । वस्या; ततोऽपि भौतन्लल््दिति भावः। कभमेकिडन्तात् लुङ् । 
“णखिदुख्रभ्यः कन्तरि चङ्क" इलि दिभौव इति कैचित्। तन्न 
भ्रचौकम्रत इति प्रसद्गात्। श्रवतो खिङ्भावपक्ते “क्रकेश्च यङ् वक्तव्यः" 

न्ति वक्तव्यात् चङ दप्मेतत्। अस्या नायिकायास्तत्र धरितिासपि 
खण्म् ग्रथि दुःम्द्म् अवाप्य सुखयति दति मुखः शोत: मौतनलश् तं सुख- 
"तन्तं तव श्रद्धम् उत्सङ्गम् उपेतुम् इच्छा, वत्त॑व दति शेष; । अस्या श्नात्- 
गकं कयतम्. सव्र श्ररतिखागरा सुव्यल्तो इति रस्या नायिकायाः प्रमे 
गष्यर्खयाद्यनकायारशस्वन्धकयनात् प्रपमः प्य्थायानद्भारः। तदुक्तम्-- 
" समन्यकसनेकस्मिस्नाधाः वत्तते यदि! एकस्िन्नघवानकं पय्यायालक्कति- 
दधा ॥" इति व्वद्पयात् ॥ ४९ ॥ 

तदिति। तत् तस्मात् कावसात् तस्याः दुःखखस्थत्वात् इतोः । ₹ह अनघ ! 
नप्याप ! तनु; कष्ण इति राण्यावरष्पकषथनम् । सा नाधिका सकस 
सपनममोरथा प्रस्तु! हि यस््ात् लभेव मथ; प्रयोजनं वस्तु ठा तस्नु 
खदर्धर निमित्ते, सतीति श्रषः। त्वाम् उरद्टिण्य इत्यश्रः! परासुतां 
निष्यागलवं पुरा द्रजति व्रजिष्यति, सर्व्यतोव्वथः । तश्च त भर्िसित्त- 
त्यया श्रनघ्रत्वव्याघातः स्यादिति भावः। “यावत्पएरानिपातवः र 
इति भविष्यद्रः नट् । इद दशमावस्धाप्रदशनम् । न च तपोनष्टत्वात् 
मतव्यमिव्याह- पुनरिति पुनरपि पश्चादपि। “पुनरप्रथमे मैदे दति 
विश्व; । तपः सुलभम् श्रनुरागो अनुरूपः योग्यश्च बुवतिजनसतु न आप्यत 
न लभ्यत खलु ॥ ५० ॥ 



२६६ किराताज् नयम् । 

उपरगतमवधौ रयन्यभनव्याः 

स निप्रणमेत्य कयाचिदेवसृचे ॥५१। 
सललितचलितविकाभिरामाः 

शिरसिजसंयमनाकुलेकपागिः । 
सुरपतितनयेऽपरा निरामे 

मनसिखञतशर' विलोचनाद्धं म् ॥५२। 

एवं प्रलोभितस्याप्रि सुनेमौन न भगनसित्याद-जदहिरीति। कटि 
नतां निःस्णदतां जदह्िद्धि त्यज इत्यथैः उदातः श्रा च दी इतो- 
कारः। वाचं प्रधच्छ सन्धत्श् इत्ययं; । सुमौनां मानसं मनः कर्णाद् 
ननु दयाद्रं खलु । “स्वान्तं छस्नानसं मनः" इत्ययरः | किञ्च अभव्या 
निभीग्या उपमं प्रां, विषयमिति ओेषः। श्रवधीरयन्ति अवमन्यन्ते । 
एवसुक्तप्रकारेग स; श्रजुनः कयाचित् एत्य समोपम् आगत्य निषु 
चतुरं यथा स्यात् तया ऊच उकः। नायिक्रया दूतां प्रति वचनम् उत 
तया दूव्या च सुरनि प्रुप्रक्तः कथितमरल्यथः। चवर पञ्चश्चाक्यां विप्रलम्ध- 
द्रस्य ्रात्सुक्यनःग्ना व्यभिचारिभावस्य च श्रघुनस्क्तिः। अ्रनोर्चित्यन 
नायिकायाः प्रवत्तेरामःसत्वमनुमन्धेयम्। तदुक्तभ्-एकत्र च्रानुराग- 
स्तिय्धङ् स्वेच्छगतोऽपि वा । यातं दहुसक्तिधेद्रमाभासस्विधः सतः +" 
इति तत्निबन्धनात् ऊजस्वनलमलङ्गारः। तश्च सूतरम्--“रसमेदतटाभास- 
तत्प्रणसानां निबन्धनम् रसवत्प्रय ऊंजम्बनम्” इति। पम्बाहितातिर्म- 
बन्धे रसवदलङ्कारः । भावनिबन्पे प्रयोऽन्तङ्ारः। रसभावनिवन्धं तूज्छ- 
सखलान्तद्घारः । तत् प्र ्म{निवन्धम ममाह्ितासंद्)र इति सूताः ॥ ५१॥ 

मन्तलितति। सल्न्नितं सविनासं यवा तया चलित्न विवत्तितन 
तिक्षण कटिभागेन । ृष्टवंग्राधरे तिकम्” इत्यमरः ब्भिशमाः 
शिरसि जाताः गिग्खिजाः। "मप्तम्या जनेडः ।” “त्रभूदमम्तकात् खाङ्गाद- 
कामे" इति लुक । “उपपदमतिङ्” इति मम्रामः। पतन मनसिज 
व्याख्यातः । तषां संयमन वमनं बआाङ्लः व्यग्रः एकः पाणिः यस्याः सा, 
परा स्त सुरपतितनये अजुम जता इव जवः जे्टशब्डात् टजन्तात् 
^प्रज्ञादिभ्यय” इति ्रगाप्रत्ययः। मनसिजस्य जं; शरः तथाभूतं विला- 
चनस्य श्रदेम् एकदेशं कटाक्षमित्यधः। निराके वससजं॥ ५५ ॥ 



दशमः सग २६७ 

कुसुमितमवलम्बा चूतम्न्च- 
स्तनुरिभकुम्भपथ स्तनानताङ्गो । 
तदभिमखमनङ्गचापयष्टि- 

विखूतगुगेवं सम॒न्ननाम काचित् ॥५२। 
सरभसमवलम्बा नोलमन्या 

विगलितनोवि विल्लोलमन्तरोयम् ¦ 

अभिपतितुमनाः ससाध्वसे 

च्यतरणनागुणसन्दिताकतम्ध ॥५४॥ 
र । 

यदि मनसि शमः किमङ्ग चाप 

शट विषयास्तव वल्लभा न मुक्तिः 

भवतु दिशति नान्यका्मिनोभ्य- 

स्तव द्ये दयेप्रवरादकाश्स् ॥५५॥ 

कुखुमिर्तति। इभक्ुश्मवत् णयभ्यां स्तनःभ्याम् ज्रानननर् अङ्ग यस्याः 
सा। “अङ्गगात्रकरटेभ्यय' इनि डौष्। काचित् तनुः दन्व}। “वाता 
गुणवचनात्” दति विकल्पात् नम ङोष्। कमुश्विनम् उच्चसन्रतं चतम् 
अवलम्ब । अत एव चतनतायोगार् विन्छरता गुर्द यस्याः मः । “वितं 
विस्वद ततम्” । “मौय स्यः शिच्िनो गुणः" इति चासयः अनट- 
चापयर्टिरिव श्राक्लष्टमुक्ता इति मःवः। तदभिसुग्यं समुृन्नरनाम मसुज्ल- 
जम्भे अ्ङ्गभक्ग' चकार इत्यधेः ॥ ५२॥ 

सरभसमिति। अन्या अपरा विगलितनोवि श्षधबन्धनम् अत एव 
विलोलं स्थानचलित॑ नोख्या रत्तं नोनम् । “नोख्या अन् वक्तव्यः” इति 
च्ननृप्रत्ययः। अन्तरोय परिघानम् अ्रवमम्बा पम्तन ग्णद्रीत्वा सरभसं 
सत्वरम् श्रभिपतितुः मना वस्या; मा । अपगन्तुम् उदाक्ताः इत्ययः । तथापि 
समाष्वसाड़्व नतु वस्तुतः सताध्वसा {कन्तु तन गन्नितन रशनागुणेन 
सन्दिता बद्धा सतो अवतस्य स्थिता। “वदे सन्द्ानितः सूतमृटित' सन्दिं 
सितम्” इत्यमरः । कम्यगि क्रः। ^दयतिस्यतिद्धास्थाम्” इत्याकारः ॥ ५४ 

काचिद् युग्मे नाह--यदोत्यादि। तव मनमि शमः णान्तिः यदि 
अरस्तोति शेषः। अङ्ग! भाः! चापं चि, किमयमित्यथः। किन्तु ह 



२६८ किराताजु नयम् । 

इति विषमितचच्लषाभिधाय 
स्फरदधरोष्टमसुयया कयाचित् । 
अगणितगुरुमानलचञ्जयासौ 
सवयमुरसि श्रवगोत्परलेन जघ्र ॥५६॥ 
सविनयमपरभिखत्य साचि 

स्पितमुभगेकलसत् कपोलल च्छः । 
श्रवणनियमितेन तं निदध्यौ 
सकलमिवास्षकलन लो चनेन ॥५७] 
करुगमभिडितः वषा निरस्ता ` 
तदभिम॒खच्च किमर्थ ताभिः | 

णट | ₹ वच्यक ! तव विषदः शब्दादयः वह्वमा; प्रियाः.न तु सुक्तिः। 
तद्देव द्रट्वितुमाह--घ्वतु का दोप इति शषः। यद्यद्धं गगौ त 
किमिति भवतीः न मग्र इलि जद नित्रारययलि। तव हदये मनसि 
छृदयण्लरा काचित् तव प्रेयसे अन्यस्तासिनोभ्यः स्वयन्तरेम्यः अवक्तागं न 
दिति न प्रयच्छति } रत्रन्तगस्क्तया न अस्मान् गणयसिनतु वंशन्यात् 
तदधसव शर॑स ते स्कन्नः प्रवास्पील्यध्रः ॥ ५१५ ॥ 

सतौत! इति इल्यम् श्रतत्रसा मत्सरस्य स्फुरन् अ्रधगोह्ो यस्मिन् 
कर्ण तथा अभियाय उक्ता तिवप्रलयतुपा कू{टलोक्लतद्य्या अ्रमणिताः 
गुरवः च्ययटयः मानः अभिमानः नन्नाच यथा तया कर्याचदसौ 
सुभिरःसि म्य स्वहस्तस्य दद्धसपात्पन््म्ं जघ दतः ॥ ५६॥ 

नविनय्यिति। न्रयरा सविनयम् च्रनौद्धत्येन सावि तिख्गभिषत्य 
समौ रत्रा {श्थितन मन्द्दधाङिन सुभगकस्य लमत: कपौलस्य न्या 
यस्याः सा इति । वहवयनपद्रःन्लरौ वद्धत्रहिः। अन्यधा कप्र्ययः स्यि 
व्यक्त प्राक््। वगनिर्वमि्तम कच्थान्तप्रापरितिन रुदप्रसारणं ताददटाय- 
तनत्यः} श्रमकासेन असम्परणन कटाक्तेष्ेति यावत्, लौचनन तं सुनि 
धनस्नयम् । सदलभमिव ससय्प्रायं यथा तथा निदध्यौ पश्यति स्म। 
कटाक्षेम्व गदम् अद्रा्नोदित्यधः। एषु श्चोकेषु भावाभासनिन्नन्धनत्वात् 
ऊजस्यल्यासद्ारः । त्रौतसुक्यमत्र भावः। अ्राभासत्वच्च अरस्य विरकसुनो 
अनोचित्यादित्यक्त' प्रागोवेति ॥ ५७ ॥ 



दशमः सग: । २६८ 

प्रकृपितमभिसारणेऽनुनेतु 

प्रियमियतो द्वलाजनस्य भूमिः ॥५८। 
असकलनयनेत्तितानि लल्ना 

गतमलसं परिपाग्डता विषादः | 

दूति विविधमियाय तासु भूषा 

प्रभवति मग्डयितु वधूरनङ्गः ॥५८६॥ 

अलसपदमनोरमं प्रक्षा 

जितकलह सवधगति प्रयातम् । 

स्थितमुरुजघनस्यला विभार!- 

दुदितपरिश्रमलिल्िवेत्त वा ॥ ६० ॥ 

अय तासां मुनिविनलोभनसुपसंटर्ति--कक्षण्सिति! ताधिः स्लोभिः 
दमिसुरतं रुनिनमत्त' कास्सं दौल्ख् चअिटित्तम् उक्तम् । सपरा निरस्त 

न्द व्यक्ता ! सि वेष्टन शग्यु च विप्र. ¡ स्र परं न निज् विधय 
साभ्यैट्धिनि माः प्रतः ? छि यस्प्ात् -तंदन्ददडमष्य चरभिखारवि समागम 
विव प्रसपितस् अननुक्नं प्रिय परनुनातःर सनुरनधिह्ुम् इयतो भूमिः 

रिदि एतावतो सोमा माघनानां परसात{वरति मावः। अखान्तरन्यास।- 
ऽलङ्कारः ॥ ५८ ॥ 

अथासामनुरागदात्रः निमसयनि-- श्रसकन्ञेति। असकननयने- 
सितानि नयनादविनो{कितानि लन्चानन्मं गतं मन्दगस्षम परिपार्डतः 

पाण्डवस्य विणादट;ः दष्टःनवाप्ि(निस्ि्तरःवायष्ः दत्य वप्रसारं विविधः 
नःनाविचश्ितम् । “नपुसकमनपमक्' इत्यादिना नपु'सककेषत्वम् । 
तासु भूषाम् इग्रायेति भावप्राघान्येन ओेज्यम्। तथ्ारङधि-अनद्भो मदनः 
व॑ः मर्डयित्' प्रभवति मर्वावस्यास इति सावः । चश्रतः तासाम् ग्रनङ्ग- 
स्रषितानाम् अखिनं भूषमभेवेति भावः ॥ ५९ ॥ 

द्दामोम एतासां विभिसनिविनोभने प्रयासवफल्यमादह--अलरेति। 
वधां सम्बज्धि प्रक्षत्या अलतैः पदः मनोरमं मनाज्म् अत एव जिता 
कसद्टसवधन गतिर्येन तत् प्रयातं गमनम् मवे क्तः। तधा उरणः 

अ तिविपुलस्य जघनसयलस्य अ्रतिभारादतिगौरवात् उदितपरि्रभमेण उद्रत- 



२७० किराताजनोयम् । 

ग्डणशकुसुमशरेषु पातमोहा- 

टनवसिताथेपटाकुलोऽभिलापः 
अधिकविततलोचन' वधना- 
मयुगपरटुन्नमितभ वोत्तितच्च ॥६१॥ 
रुचिकरमपि नाधवद् बभूव 
स्िमितसमाधिशची पृथातन्ज । 
ज्वलयति महतां मनांस्यमर्धे 
न हि लभतेऽबसरं सुखाभिलाषः॥६२। 

विगेपकम् । 

सवय संराध्येव' णतमगवभग्वग्रडेन तपसा 

पगच्छित्ता लभ्यामभिन्प्यि नचो इरिसुते 

ग्मेग जिद्धित घर्षित ईत्तगे गज्िम् तेत् खितं बा श्िति्च। सवव वणञ्दः 
समुचये । “वा समुचय एवाध खपसानतिकन्पव।;.' एति रमः ॥६०॥ 

शरगोति। तथासगेन गाठृन कृुसयणरस्य काममय इषोनिधातन यी 
मोहः सच्छा तस्मात् इताः अरयमिताय अ्रसप्न दाश्चारमात् अनवधारिताभि- 
परयः पदेः सुमिङ्न्तादिभिः ज्ञुमतगब्दः श्राकूनः मद्भूणः अभिनापः वाक्व- 
प्रथोमय्य अधिकं वितत विस्त्न लःचन सस्थिन् तत् अयुगपत् पथ्यायेष 

उन्नमित श्वा स्विन् तत् तथोक्तम् । "म्बौ नपुसकं प्रातिपदिकस्य" 
दृति इस्ः। वोक्िट वौत्तणच्ध ॥ ६१॥ 

कचिकरमिति। पृवौक्तं रचिकर' रस्णृहाजनकमपि । “रचि: कान्य 
चिषोभीसि स्वयां गोभास्दृहाध्योः” इति नजयन्तो । स्तिमितन श्िरेष 
समाधिना तपीयोगेन शचौ शदे निर्विकारे चेतसोत्यथेः। पएध्रातनूजे 
अजु ने. विषये श्रवत् सप्रधोजन' न बभूव। तथाददि- महतां पराणां 
मनांसि अमष क्रो ज्वलयनि सनि सुस्ाभिलापः अवसरम् वकाशं न 
लभते रौद्रस्य शङ्गगरविरोधिल्ादिति भावः। रत्र विग्रषक्ते ब्र्थान्तर- 
न्या सौऽलडूगरः ॥ ६२ ॥ 



दशमः सगः २७१ 

मनोभिः सोदेगे: प्रणयविहतिष्वसतरुचयः 
सगन्धर्वा धाम विदशवनिता ख प्रति ययुः ॥ €२ ॥ 

दरति # # # अच्लनविलोभनप्रलाख्यानो 
नाम दशमः सग: ॥ १०॥ 

स्बयमिति। एवं हरिसुते श्रजु मे स्यम् ग्रवर्डेन श्रविलु्रेन तपसा 
प्रतमखम् इन्द्र संराध्यं प्रोणयिला परेच्छया गशद्वघन लभ्यां साध्यां 
लच्मं राजलच््मोमभिलषति सति सादेमः काथ्यसिद्धपभातात् सनिवद- 
सनाभि; उपननतिताः। किच्छ, प्रणयविशत्या प्राथनामङ्न ध्वस्तर्चयो 
न्टकान्तयः सगन्धर्वाः गन्धवसदिदाः व्िदशवनिताः स्वं धाम स्वस्थानं 
प्रतिययुः । शिखरिणो त्तमेतत्। "ग्म सदरेश्छिन्रा यमनसभला गः 
गिखरिणी'" इति लक्षणात् ॥ ६२ ॥ 

दति किगताञ नोयमदहाक्राच्यस्य दभमसन व्याख्या समाप्ता ॥ १०॥ 



एकादशः सगेः ¦ 

अथामर्षाचिसर्गाच्च जितेन्द्रियतया तया । 

आजगामाश्रमं जिः प्रतोतः पाकणगास्षनः॥ १२॥ 

मुनिरूपोऽनुरूपेण सूनुना ददे परः । 

द्राघोयस्ता बथोऽतोतः परिक्रान्तः किलाध्वना ॥ २॥ 
अन्वयः अथ पाकशासनः तथा अरमपौन् निसर्गत च ज्ितेद्धिधितश्रा प्रतोतः सन् जिणोः धाग्मम् 

सआजगाम वाच्ः--पाकशसनेन प्रतीतेन सता मागमः खाजम्म ॥ १॥ 

अन्वयः । अनुदपेण मृनुना वगरीऽतीतः मुनिरूपः सः दराचौयता कभ्वना परिक्तान्तः किन पुरः दृटश 

वाच्यः-- अनुरूपः सृनुः वनरोऽतीतं परिक्तान्' मुनिद्पं तददज॥२॥ 

परधेति। अध अप्सरसां प्रतिप्र्राणानन्तरम् | पाको नाम कथित् 
गक्ष त्य शामन इन्द्रः । नन्य्रादित्वात् चुपरप्रत्यत्रः। तरा अपमरोमुखात् 
पतया असघात् दिषदृह पात् निसगाच् यः जितैन्द्रिमनः चदा आमन्तु- 

कानायन्तुकरोभयविधरेतुकया प्रतोतः दः सन् । ख्यातो दृष्टे प्रतन' 
दत्यरमरः। जिष्णाः श्रजनस। ""जिष्छुः शक्र धनच्य'' इत्मरः। 
श्राखममराजगास। आलतत शरसप्निनगयोः जितन्द्रियरताहतुकं रविक- 
मपोति काव्यन्तिङ्क' स्फूटमउमम्यत॥ १॥ 

किभिन्द्रः सुनिर्पेणेवाजगाम्र इत्याहह--मुनिरूपैति । मुने; सूपभिव 
रूपं यद्य मः मुनिरहूपः मुनिकेग[षधागेल्ययंः। सः इन्द्रः अनुरूपेण 
दशनप्रदामसौम्बमेत्य्ः। सूनुना पुर्ण अजनन पुरः श्रयं दष्ट 
टः कघम्भतः ? वयो वौवनादिकम् श्रतोतः हदः “हतोयायित 
इत्याटिना दितोय्ासमासः द्राघोयसा दरविदोचघप)} “प्रियख्िर'' 

दृत्यादिना टोणव्दस्य द्वा्राटेणः। अध्वना स्रघ्यगसननेत्यधः। परि- 
क्रान्तः परियान्तः। किलेत्यलौफे। “किल सग्धाव्यवात्तयोः। ₹ईतु- 

रुच्योरल्लोक्े च” इति हेमचन्द्रः । छदः इव दूराध्वयान्तं इव खित इत्यथः । 
"ष्व् इति पाठे सखष्टाधः॥२॥ 

>1 खन्द्ट्द भौकक्नवनिश््) ठंख स्मद्ठनिमतर दूष्य सस्वृःनव्र खड वडः ७ नद्नत्कवर यणि 
विप्पेषवम डः ममदुर (मरे र्व्डिसिष्रञ। यद१ मखे दरेग) उरो योय योमन कब्रिप्नन् । 



एकादशः सगेः। २७१ 

जटानां कौगेया क्षेणः संहध्या परितः सितैः । 
पृक्तयेन्दुकरेरह्नः पर्यन्त दूब सन्धाया ॥ ३॥ 
विशदमयुगच्छत्रबलितापाङ्गलोचनः । 
्रालेयावततिमुानपलाशान्ज दरव द्: ॥ ४॥ 

्सङ्गभरनोकाशेरङ्गः परिथिगेरपि। 
आटूमनः सट्ग्दिणेपव प्रायो बशावलम्बितः। ५॥ 

अन्वय्ः। परितः सितः कैः कौीगया अटरानां संदव्या ( उप्रलचितः) (सुतरां) इन्तुकरैः 
प्रत्या संन्ाया ( उपनदितः) धकः पश्यन्स इव ( स्थितः) । वाच ` संहव्या ( उपनेधितेन ) 
-" मनाया ( उपनधितैन ) चङ्ग: प्रश्यन्तेन इव् ( स्थितम् ) ॥ ३। 

अन्वयः। विशये वृगन्छत्रवलितापाङ्गलोचनः (मः) प्रानि्रावततिन्नानपलाशज्ञः इद इव 
( स्थितः ) । वाच -वनित।पाद लचनैन ( तेन). मनपनाणभ्ननं देन इब्र ( स्थितम् ) ॥४॥ 

अन्वयः) परिक्रिशंरपि श्रामक्रभगनोकाशं; अडः ( उपनक्ितः) ( सुहं ) भाटूयनः सद्- 

गृहिण्या इव प्राय; ष्टा अवनन्बितः। वान्य--..-धदः ( उपलधितेन ) --यद्ा भअबलम्वितिन 

( सितम् ) ॥ ५। 

श्रथ चतुभिरिन्द्रः विशिनष्टि--जटानामिति। परितः सितैः कैः 
कौ्णीया व्य(पिय। जटानां संहत्य( समूहेन उपलत्तितः ! अत एव इन्दुकरैः 
इन्दुकिरगोः परक्तया युक्तया सन्धया उपलनितः ब्रह्धः पथन्तः दिनान्त इव 
सखितः। तस्यपि परिणतरूपलाद् वदोपमानलत, जटानां संहत्य तुक्ष- 
त्वात् सन्धासाम्यम् ॥ २॥ 

विशदेति । पुनश्च विदन पलितपाण्ड रग श्च युगेन क्तत्र वलितापाङ 
वलिमतप्रान्तं लोचन यस्य मः तग्रोक्तः । “ग्रपाङ्गो नंवयोरन्तौ" इत्यमरः । 
पामादित्वात् न्ोमादिसूचर ण वलचप्रत्ययः। प्रालेयावतव्या हिममंहत्या 
मानपलाशानि क्रान्तदनानि रलानि यस्मिन् सः इद इव स्थितः ॥ ४॥ 

आसक्त ति। पुनश परिक्षगैः परिक्तौगेरपि आसक्तभरनोकागओैः भागा- 
क्रान्तसदओैः सभारवद्गुरूभवद्धिरित्यधः। “इकः काशे" इति दोघं 

२। रीष अष्कणे शरूव चश्छन (गविदनन्,-- कं मूनिटदकीवरौ वृकं (यन पौरष 
भेथनुवीतटन् भद्वियै।ड रमर ख।निद्डटष्टन । 

०। शवर खगन एदरिप्क यं (कदम गेदविवांच । रुताः हेनूदित्ममश्य 
मक]|-्)१८१। खिर पिद्।वृम्।नव छो प् खनि 4डिञंङ। 

8] ररव दलिखागांके (न)एनषपर भलिङ धात्र यंयृतैध्न माच); रजवः 

हिमल्छायनेद्वपरानपन कवनधमडिष दकव करप डिति अवरश्िङि | 

9 कि 



२४ किराताजु नोयम् । 

गटोऽपि वपुषा राजन् धामा लोक्ाभिभाविना। 

ख'शुमानिब तन्वभ्र पटलच्छन्न विग्रहः ॥ € ॥ 

-नरतोमपि जिभ्र।णस्तनुमप्राक्तताक्षतिः । 

चकारात्रान्तलच्मो कः ससाध्वसमिवाश्रमम् ॥ ७ ॥ 
अन्वयः । पुषा -गूदीऽपि तन्वभ्रपटलच्छत्रविग्रहः 'शएुसान् इव लीकाभिभाविना धामा राजन् 

( दटभ )। वाच्--गृटमपि - च्छत्रविग्रह' भगुमन्तमिव राजन्तं ( ददश )॥ € ॥ 

भम्बयः। जरतीं तनु विभाभरोऽपि पप्राक्तताक्त्तः सः भाक्रान्तलच्छीकाः सन् सागरम समाध्वस- 

भित्र चकार ॥। वाच्य-- विभ्राणेनापि भप्राक्लताक्तेतिना तन धाक्रान्तलन््ौकेण ( सता) भाग्रमः 

ससाध्वस इव चत्री | ७ ॥ 

ङ्ग ; उपलत्तितः कार्यात् लघूनि रपि स्वाद्गानि खयः वोट्.मसमथं 
दत्थ । अरत एव त्रादूयनः ओरौदरिकः । “आद्नः स्यादौद रिक विजिगोषा- 
विवज्जि तै" इत्यमरः आङ्पूर्वात् दोव्यतः क्रः । “च्छो; शृड़नुनासिकी 
'' इति ऊडादेशः । “"दिवोऽ{विजिगोषायाम्'' दति निष्ठानत्वम् । सद्- 
ग्टहिर्या अ्रनुकूलकलवे गव प्रायः प्राच्चुये पण वषया अवन्तेम्बनदण्डे न अरव 
लम्बितः धारितः, नतु स्वषक्तया इति भावः ॥ ५ ॥ 

गूटु इति । वपुषा गूढोऽपि प्रच्छत्ररूपोऽपोत्यथः। प्रललव्यादिभ 
उपसंख्यानात् ठतोया । तन्वश्रपटनच्छन्रविग्रहः स्तो काभ्चठन्दान्त- 
रितमूत्ति; अशमान् हव नोकाभिभाविना नलोकव्यापिना धामा तेजसा 
"धाम रश्मौ ग्टहे देहे स्याने जन्मप्रभावयोः इति हइमचन्द्रः। राजन् 
दोप्यमानः ददृशे हति पू्व्वंण सम्बन्धः ॥ € ॥ 

जरतोमिति। जरतीं जोर्ग्णम् । "जोनो जर्ण जरन्रपि” इत्यमरः। 
जोव्धतेरतीतार्थे णप्रत्ययः । “उगितश्च इति ङोप्। तनु" शरोर 
बिश्वाणः दधत् अपि अप्राक्तता अनोकमामान्या ब्रक्लतिमृ्तियस्य सः 
इन्द्रः श्राक्रान्ता अभिभ्रता लच्छ्ोः आखमशोभा येन स श्राक्रान्तलच्छ्मोकः। 
अत्र “उरःप्रतिभाः कप्" इति नित्यकवाशरयणरः । एकवचनोत्तरपदस्यं व 
लच्छ्ोशब्दस्योरःप्र्तिषु प।ठात् “शेषाहिभाषा" इति विकल्माखयणे तु 

८। छऊालौव्र मर्वाक जजार क्तौ उडेघ्न9 छाताकोख्दस डौ दरेष्टष्टिनि। 
देपबिक व्] कि (यमन सनौन। शद्ौट्क उवनष्न कवि एनिष्र शापक, (भनि डिति 
यषटिव भ॑व मन्तृ छव कब्र यां मिद्जट््न् । 

७। छनि यण्छवरूर्ठिं इरेव्नञ अन्न अन्न (मधय॑८७ ममांवृखमूडिं रट्वीब्र नार 
(गक वामौ (स्खःशूट पौ भागांन ₹रदरद्िप्नन् | 



एकादशः सगः । २७१ 

अभितस्तं पृथासूनुः स्नेहेन परितस्तरे । 
अविन्ञातेऽपि बन्धो हि बलात् प्रह्कवादते मनः ॥८॥ 
अतिथेयोसधाखादय सुताद्पचितिं हरिः 
विशम्य विष्टरे नाम व्याङ्रह्ारति भारतोम् ॥€॥ 

त्वया साध समारम्मि नवे वयसि यत्तपः । 
द्रियते विषये, प्रायो वर्षयानपि माश: ॥ १० ॥ 

अन्वयः । प्रधामननुः तम् गमितः सहेन पित्त, बन्धौ अविज्ञान हि बलात् मनः प्रहादते। 

वाद्य--प्रयासूनना पररितम्तर मनसा प्रह्मयत ॥ ८ ॥ 

अन्वयः। अथ ष्टरि; सुतात् आतिवयौम् चपचितिम् चासा विष्टरं विम्य नाम इति भारतीं 

व्याजहार । वाच्य-हर्मणिा इलति भाग्तौ त्याज । = ॥ 

बरदहुवचनोन्तरपद इति विक्ेकः। ब्रयम' समाध्वसमिव चकार । वकेजखि- 
दशनात् भय' भवति, तत्त॒ न दुःखजनक तस्य अ्रमानुषल्नादिति सचयितु- 
मिवशनब्दः ॥ ७ ॥ 

अभित इति । परृधास्ननुः प्रजनः तम् इन्द्रम ब्रभिबःतं प्रतिखगरहेन 
प्ररितम्तरे। तद्मोचरेण प्रम्गा पयात्रतः। स्त णातेः कञ्चणि लिट । 
रतश संयागादेगण'' इति गुणः! ननु अन्नातसम्बन्धविश्षस्य तस्य इन्द्र 

कथं ्नष्ोदय इत्यत आह -अविन्नात इति। बन्धो सुहृदि शअ्रविन्नातेऽपि 
वन्धुरयमिति अ्रज्नातेऽपि वन्[त् बान्धवमत्तावशादेव मनः प्रह्लादते दहि, 
न्िद्यतोत्यथ ; ॥ ८ ॥ 

्तियेयोमिति। अथय दरिः इन्द्रः सुतात् अजनात् आतिधेयोम् 
अतिथिषु मध्वोम । “पथ्यतिधिवमतिखपतेट ज । अपचिति" पूजाम् 
रसादय प्राप्य। पूजा नसस्यापचितिः' इत्यमरः विष्टरे आसनें। 
ऋदोरप्" इति स्त॒ णातेरपप्रत्ययः। “वक्षासनय्रोविष्टरः' इति षत्वम् । 

विखम्य नाम विश्रम्य किल खमम भ्रपनोय इत्ययः। इति वच्छमाणप्रकारां 
भारतीं व्याजहार उक्तवान् । 'व्या्लार उक्तिलपितम " इत्यमरः ॥ ८ ॥ 

१। सिनि जंक दतर कत्रिघ्न७ छ|र्व सौकृटि खल्नकमांमांद; खिनि जांयमघ्ो ष 

अचिषृरु कग्रि्र| सौयम-अदभ (यन् खरु एकि कब्रिग्रः र्निदनम् | 
“। मम्दून (मरे यष्डत्रूहि शेष्छव यरि व्रश्गव्रिधुख रृरैप्नन। वषः वक्षवनट्क 

ममाक् एिनिघ्ड नां गौँतिघ्लउ वक्ष्व मन यश्लारिर ररे्र च्छ) । 

>| खनद (मवत्राणं शूघ्यव निके यञखिविजप्नाणरडि शभा भीशेम्रा सामप्न दगैप्वणेनशूर्वक 
वृक]भ।म वक] वुनिघ्ठ नाँिघ्नन। 



२७६ किराताजजनोयम् । 

श्नोयसो' तव सम्प्राप्ता गुणसम्पद्माक्ततिः। 

सुलभा रम्यता लोके दुलंभदहि गुणाजनम् ॥ ११॥ 

¢ रद्म्ब धरच्छाया-गत्वर्य्यो योवनथियः। 
परपातरम्या विप्रथाः पय्यन्तपरितापिनः॥ १२॥ 

सन्वयः। त्वया साधु समारम्भ, यत् नप वय्रसि तपः ( चश्चेते), तथाहि-माइशः वर्षौँयान् भपि 

पराय; विषैः क्कियते ॥ बाच्य--त्व' साधु समारा, ( तपग्ररसि ) माहश' व्रौयांसं विषया; ईरन्ति | १० 

अन्वयः। तव ्राक्ततिः यं यकीं गृणमम्यद् ̀  सम्प्राप्ता, लीक रम्यता सुलभा, चि, गुगाच्् न' दुल भम् । 

ब्र्--भाक्ततया गू यसी गुणसम्पत् सम्प्राप्ता। रम्यतया सुनभया ( भूयत), गुणाज्जनैेन दुल मेन 

( भ्यते ) |; ११॥ 

भन्बयः। योवनथियः शरदम्ब् धरन्छाय्रा गवयः, विषयाः पातमा; पच्यन्तपरितापिनः। 

बाच्य-यौवनगीभिः गरदम्ब् घरन्छाया--गलरौनिः ( मूत ) विष्यं; मआपातरम्ये :--पय्यन्तपरितापिनिः 

( भूयते ) ।१२। 

श्रथ प्रथम' तावत् सुनिवदेन' मुमुक्तु प्रत्यादह-त्येति। त्या सा 
समारभ्भि सम्यक. उपक्रान्तम् । रभः कन्णि लङ । कुतः९ यत् 
यस्मात् नवै वयसि यौवने तपश्व्यत इति शेषः। तथधाहि--अ्रहम् इव 
दृश्यते असौ मादृशो व्ोंयान् अतिघ्रच्चोऽपि। “प्रियस्िर” इत्यदिना 
वदशब्दस्य वर्षादेगः। प्रायो विषै यत आक्ष्यते, किमु भवादृशौ 
यवोयानिति भावः ॥ १० ॥ । 

. श्रथ एवमनारम्भे तव सखराकारनाभोऽपि विफलः स्यादित्याशयेनाह-- 
श्रेयसोमिति। तव ब्राक्ततिः सूत्तिः रम्य! इति शेषः! खे यसीं खेष्टां गुण- 
सम्पद" तपःसमारम्भरूपां सम्प्राप्ता, श्रतो न निष्फला इति भावः! नच 
सखाकाराः गुण।व्याश्च कियन्तो न सन्तोति वाच्यमित्याह-लोक दइति। 
त्तोके रम्यता रम्याकारता सुलभा दि, गुणाज नं गुणसम्परदनं दुर्लभम् । त्वयि 
तभय' सम्पदमत इति हेम्नः एरमामोद इति भावः ॥ ११॥ 

यदुक्त' “त्वया साधु ममारग्धि" इति तदेव' साधुत्व स सारनिःसारता- 
ख्यापनाय युग्मे न उपपादयति--शरदिति । यौवनसियस्तावत् शरदम्ब् - 
धरच्छाया इव गत्वयञख्चञ्चन।ा;ः। "गत्वरश्च" इति क्ररबन्तो निपातः । 

००॥ मरि रे नवौन द्मवमङ् उण॑नर्दींग्र निदि श्टेग्राद्, एरडव्रार (ठाम टकम यमरमनीग्र। 

वलि८उ कि,-खामोटणत् खाग्र खजिवृक् दकि ७ य|य् दिदप्रणाप्ल ममाकृषटे रृरेग्र ष्क् । 

9३। पातर ब्रमनैय आंकटि ठठम हवेनम्णष्छांकन २ ग्राप् (३९ खरि यानघ्नव्र रिश) । 

शठः (नर्क वभाड गनङ, किङ यन्न नउ नशदन । कन् कष्, (समाव्ठ त्रमाड1 9 

एनैनन्णैदि ठे षव्र विच्छम।नं। रेड्ठ (मीर (मरि 



एकादशः समः । २७७ 

शन्तकः पय्यवसाता जन्प्िनः सत्ततापदः। 
ति धि 9९ 

दरति व्याज भवे भव्यो मुक्तावत्तिषठते जनः ॥ १२ ॥ 
चित्तवानसि कलशौ यत्तां मतिरूपस्यिता | 

[9 8 कन अ £ 

विडः फैवल' वषः [शः] सन्देहयति मे मनः ॥१४॥ 
अन्वयः । सन्ततापदः जन्मिनः अन्तकः पध्यवस्थाता इति (इती) व्याज भव मभव्यी जनः 

मुक्तौ उत्तिष्ठते । वाचा--भन्तकन पय्यवस्थाता ( भूयत ) भव्यं न जनेन उलो ॥ १३॥ 

भन्वय्रः। ( लः ) चित्तवान् भसि, यत् त्वां कल्याणौ मतिः उपस्थिता) किन्तु केवलः तिमद 

वेषः मे मनः सन्द हयति। वाच्--लया चिनवेता भृते, कल्याण्या मन्या तम् उपस्यितः। विस्चन 

वेगेन मनः सन्दिह्यते ॥ १३ ॥ 

“दिड्ढाणजञ.' इत्यादिना ङोप्) विषयाः शब्दादयस्तु आपातरम्या 
तत्कालरमणेयाः । “तदात्वं पात ब्रापातः इति वैजयन्तो । पथ्थन्ते 
अषसाने परितापयन्ति दुःख' कुवन्तोति तथोक्ताः ॥ १२ ॥ 

भन्तक इति । किञ्च सन्तताः अनवच्छन्ना ब्रापदः क्तं शाः वस्य तस्यं 
जग्िनः प्राणिनः। प्राणो तु चेतनो जन्मः इत्यमरः। त्रोद्यादित्रात् 
दनिः। अनन्तकः सतु: । पय्थवस्धाता प्रतिरोद्धा। प्रथम" तावत् जन्मिनः 
जन््दुःखमैव दुस्तर' ततो जातस्य जोवनमपि मततः दुःखसभ्धि्रतया 
विषयुक्तान्नप्राय' तदपि खतुपरग्रस्तमिति। मः अरयः “काकमांस' शनोच्छ्ष्ट 
| टगन्धं कमिसङ्ग नम.। म्ब च्छपक्र' सुरासिक्त' | सलः तदपि दृलेभम " 
दति न्यायादिति भावः। इतुपक्रषतोस्तपाजा भवे संसारे भवतोति भव्यः योग्य 
जनः भवादृश इति मेषः । “भव्य' सुखे शभे चापि मेदायवद्य।ग्यभाविनो 
इति विश्वः । “भव्यगेय इत्यादिना कत्तरि निपातः । मुक्तौ मोक्ते उत्तिष्ठत 
उदुप्क्तो भवति । “उदोऽन्द् कञ््णि" इति ब्रात्मनेपदम् ॥ १२ ॥ 

सम्प्रति प्रणस।पूवैवः खाभिसन्ि' दशयति--चित्तवानिति । चित्तवान् 
प्रसस्तचित्तः अरसि। प्रशंसायां मतुप्। कुतः? यतः लां कल्याणो 
साध्वौ “बह्वादिभयश्च' इति डोप्। मतिः उपस्छिता सङ्गता । किन्तु 

कवलम् एकं यधा तथा विरुदो वेषः मे मनः सन्देदयति संशययुक्त' करोति । 
>२। (य, व्न>) > रक स्पे री मप्र एन) दययमेक्ल यानामदरमा [कि गद्वु 

भ्रिख॑गुजनङ़ । 

०७ ॥। ांमिम।जहे (मरमाप्वर अन्मोवरबि) निश्रर (कमद्छतौ, भ्रषा योमिभाष्जब्रह अरिव्वाषर्ड); 

हे यरे याज) मशमाप्व (व॑नैा दाहि प्माकविश्मर खकाम कत्रि चाप्कन। 



९७८ किराताजनोयम् । 

युयुत्सुनेव कवच किमासुक्तमिदं त्वया 

तप्रखिनो हि वसते केवलाजिनवस्कले ॥ १५ ॥ 
प्रपित्सोः किच्च ते मुक्तिं निस्यहस्य कलेवरं । 

महषधो धनुर्भीम' भुतानामनभिदरहः ॥ १६ ॥ 
अन्वयः । युयुतुसुना इव त्वया क्रिम् इदं कवचम् भामाम् ? हि तपसिनः केवलाजिनवन्कले 

धस्ते । वाच्य गुयुतमुरिव त्वः किम् इद् कवचम् भासुक्तवान् ? तपस्िभिः केवलाज्िनवरछलि 

धस्ते! १५ ॥ 

अन्वयः। किच सुकति' प्रपिन्सौः केनवरे निःस्प्दस्य भूतानाम् अननिद्रृहः ते मरषुघौ भौमः 

यदा वेषः केवन्त' वेष एव इत्ययं ; । “कंवनलः सत्ख एकं च” “केवलं चाव- 
धारितः इति चोभयत्रापि णाण्वतः ॥ १४ ॥ 

वेषविरोघभेवाह-गुगरुस नति युगरुव्छना इव योदम् इच्छना 
व त्या। वुषेः सब्रन्तादुप्रत्ययः। किमिद कवचः चम आसुक्तम् 
श्रपितम्, ततर को विरोध इव्यत्रह-द्धि यस्मात् तपखिनः कवले 
एफ कवचादयसहचरिते इति यावत् तं च ते अजिनवल्कले च। “निणोते 
केवलमिति तिलिङ्ग त्वेकक्षतस्नयोः' इत्यमरः । वसते आच्छादयन्ति | 
अतस्तपसखिनस्तं कवचधारण' विरुडमित्यघ : ।॥ १५॥ 

प्रपितसोरिति । किञ्च मुक्ति" प्रपितमाः प्राप्त मिच्छछोः। “सनि मोमा''- 
इत्यादिना इसदे णः । अत्र “नलोपोऽभ्यासस्य'' इति अभयासम्ोपः । अतो 
मुमुन्ललाद्व कलेवरे शराग नि;स्य, हस्य मतस्प्र.हस्य निःस्पृहस्य ततो 
्रात्मरक्षाये घनुधारग' गुक्तमित्यवघः) नापि पग्डिसाघधमित्याह--मूतानां 
जन्तूनाम् । “'च्मादा जन्ताच भ्ूतानि' इति वेजयन्तो । “क्र घद्ुहौरूप- 

शछषटयोः कशः दति कम्यसंज्ञायाम् | “कत्त कमणः: क्रति इति क्तरि 
षष्टो । अनभिद्रुहः अहिंसकस्य । त्भहिणः' इत्यादिना क्रिप्। तै 
तव मर्षुधो मष्ानिषङ्गा मोम ासजनक' घनुख न समययते गम- 
मिव्य् त्तरेण्णन्वयः । समथ यते इति वचनविपरिणामः क्रय्यः ॥ १६ ॥ 

9६ । मि अगदष्छि; ध्य (ई (डमर कलार्राप्मिनो अटि संगिषाष्ट्। किष (क्वुन् 

खड विक्र (वने यामो मधन मट्मर् मदण॑व कत्रिद श्ट | 

२५। यृमृस्छर वात्र णग मि गोप्य कि 4 न्य ङ्द? ८५--उगेद्दो जघ्नव्र) (कवलं 

रजिन उ दद्नटे ददम कविर भट्कन्। 

 ५७।३१। साोत्रऽ थक कथ!- एमि गुपू, शूसत्रौः कथप्णवध्व्र (ठार शर् नाहे; अांगि- 

हिनाग्रज (जमात वृहि भाकिष्ड नै।प्वरन)। 4 अवह (डामात्र वे एदे भष्डपूषि, ख्हत्र ग्र 



एकादशः समः । २७८. 

भयङ्करः प्रागश्तां खल्योभन दूवापरः 

असिस्तव तपस्यस्य न समघयते शमम् ॥ १५७ ॥ 
युग्मम् । 

-जयमचभवान्न नमरातिष्वभिलाषुकः । 
क्रोधलच्य त्षमावन्तः क्रायुधं क्त तपोघनाः ॥ श ॥ 

धरु तथा दलयोः अपरः मुज इव प्राणता भयङ्रः असि; तपस्यस्य तव शम' न समर्धयति । बाध्य ~ 

महेषरुधिभ्यां मौमेन तथा भयडरेण असिना शमी न ससथ्यते )। १६--१७॥ 

अन्वयः भत्भवान् अरातिषु जयम् अभिलाघुकः नन, क्रोधलद् चानुध कै, षमीवन्त. त॑पौ- 

यना" क्र ? वान्य--मतभवता जयमभिलापुकेण ( भूयते ) क्रघलच्णा मागधेन ( मृयते ) चमः 

तपोधनं; ( मृगरते )॥ १८॥ 

भयङ्कर इति। तथा खल्योरपरो सुज इव प्राणभतां प्राणिनां 

भयङ्करः । “'भेघर्तिभयेष कंज इति खचप्रत्ययः। “अस्दि ष” इत्या- 
दिना सुमागमः। असिः खड्गः, तपसि तिष्ठति इति तपसः तपश्चरन् 
इत्यश्च: । “सुपि स्थ'' इति कप्रत्ययः । तस्यं तव शम' शान्तिः न समर्थं यतं 

न सम्भावयति । किं शान्तस्य शस्व गति भावः ॥ १७॥ 

ननु प्रणान्तस्यं विं तपसा इत्याग्र$ ्र॒ जयार्थं मिव्याह--जयमिति। 
अचभवान् पूजा इत्यथ इतराभ्योऽपि टदग्यन्त '' इति प्रथमाय 
प्ाम्दे शोयस्त्वलप्रत्ययः। सुष्छपा इति समामः। “विषु तत्रभवान् 
 प्रजयस्तघं वा्भवानपि' इति याद्वः) अ्रातिष शचषु विषये जय- 
मभिनलाषक्रः जयमिच्छ "“नषपत' इत्यादिना उकञ प्रत्ययः । न 
लोक" इत्यादिना ष्रह्टोप्रतिपेधः। ननमिति निश्वयः। “ननः तकऽपि 
निश्वये'' इत्यमरः । क्रोधस्य ल्य कोपस्य लिङ्गम् आयुध क्र ? कमावन्तः 
शान्ता तपोधनाः क्र ? क्रोघशन्द्योविंरोधात् तत्काययोः शस्वतपसो- 
रपि एकत्र असङ्गते शस्तिः ते तपो जयाध' न तु मोक्ताथ मिति निश्चय 
दत्यथंः ॥ १८ ॥ 

व् अदाद तिरोग्र ङ््णवर कृाप्र योनिति्णेतर खद्रकतर् योउ निव्रड (ञांमात्र गहि ममर्बन 

केतिप्गष््ं न) 

४ । दुभि निग्र गकर यखिनिंसो ; (च्छवे) (काभात्र वं प्कागण्कि सगव । 

स॑व (काथ प्रहे व्] मानन ख्नौदन१॑१। कल कथ्, रभि गद्ध्वात्रो, (सोमात्र ५ उनैछ) नय 

भगरर्थ्- (माकर नष्ड्। 



र८० किराताजु नोयम् । 

यः करोति वधोदर्का निःश्रं यसकरोः क्रियाः । 
ग्लानिटरोष्रच्छिदः खच्चछाः सरट् पङ्कयत्यपः ॥१९॥ 

# ५ क । ^ ९ 9 मल" दोषस्य हि'सादेरथ॑कामो स्प मा पुषः 
ने प तौ हि तत्वावबोधस्य दुरुच्छे दावपञ्जवौ ॥ २० ॥ 

सन्धयः। यः निः यस्लकरौः क्रियाः वधीदरकाः कीराति रदु; सः ग्लानिदीषच्छिदः खच्छः अपः 

प्यति । वाच्य--येन निःयं यसकय्य ; क्रियाः वघोदका; क्रियन्ते मटन तेन--भापः पष्यन्तं ॥ १५ ॥ 

अन्वयः। (व) हि सारैः रीषस्य मूलम् धथक्ामौी मा ख पुषः। हितौ तताबवोध 

दुरुच्छदौी उपश्चवौ | वाच्य-( लया) मूलम् थकामौ मास्म पुचातां, ताभ्यां दुसच्छं दानधाम् उप्र 

वाभ्यां ( भूयत् ) ॥ २०॥ 

तपसो जयाथ त्वं दीषमाद -य इति । यः पुमान् निध्ित' खयः 
निःख यतं सुक्किः। “अचतुर इत्यादिना समासान्तो निपातः। “मुक्ति 
केवल्यनिवाण र योनिख यसाखतम् | इत्यमरः। नि;ःखयस' कुवन्तोति 
निः ख यसकरोः निः खे यमहेप्निव्यघ “जो ईतुताच्छोल्यानुलोम्यं घु 
इति हेत्य रप्रत्ययः। ट्तिात् ङोप्। क्रियाः तपोदानादिकमाणि 
वघोद्काः हि'साफलकाः करोति। “उदकः फन्मुत्तरम्ः इत्यमरः । 
्रतरए्व मुटः सः पुमन् ग्ल।निरव दाषः त' छिन्दन्तोति ग्लानिदोष- 
खटः पिपासद्धारिणोः । किप् सच्छा; निमलाः अपः पङ्कयति 
पङ्कवतोः करोति । ““लावि्वद्धावे विन्मतोलंक्ः इति मतुपो न्क्। 
महाफलसाघनस्य तपसः तुच्छफनः विनियागः सखच्छाम्ब नः पडङ्कसङ्रवत् 
प्र्तावद्भिमहित दरत्यघः} अत्र “यत्तपमो वधोदकीौ करण तन्रिम नस्य 
पयसः पङ्कसङ्गरोकरणम्'* इत वाक्यायान्तरमारोप्य प्रतििम्बकरणणा- 
क्षेपात् ब्रसम्भववसतुक्म्बन्धाद् वाक्याथ रत्तिनिद् शनान्तद्कारः ॥ १९ ॥ 

ननु श्रथ कामयोरपि मोद्वत् पुरुषाय त्वात् तपमस्तदथ त्वं को दोषः 
सज्राह- मूलमिति । हि सादेरिति। तदुगुणषमं विज्ञानो वद्रौहिः। आदि- 

शब्दात् अग्रतस्तेयादोनां संग्रहः । टोषस्य ्रवगुणस्य मूल कारणभूत । 
“स्तोकामा धनकामाय् किं न कुवन्ति पातकम् इति भावः। अ्रथकामो 
मास्म पुषः नोपचिनुष्व। “स्मोत्तरे लुङ च इति लुङ । “पुषादि" 
इत्यादिना चु रडादेशः । हि यस्मत् तौ त्रथ कामा तच्चावबोधस्य तछ्ठ- 

२>। ध्य भूक्िक्त्रौ किग्रोत्क रि नाकप्नव ठेरगोहिंक) कर्रिप्र दृप्न, (मरे गए वाङ ध।निक्रग 

(की सनांगक निर्धूल जनटक गङयूर कद्र, नप्क। 



एकादशः सगः । २८१ 

-अभिद्रोदेण भूतानामजंयन् गत्वरः धियः । 
उदन्वानिव सिन्धूनामापदामेति पावताम् ॥ २१॥ 

^या गम्याः सत्सह्मयानां यासु खेदो भयं यतः । 
तासां कियन्न दुःखाय विपदामिव सम्बदटाम् ॥ २२॥ 

अन्वयः । भूतानाम् सभिद्रीहेण गत्वरी; यियः मन्त यन् ( जनः) उदन्वान् सिन्तूनाम् इव मापदां 

पावताम् एति) वाच्य--गत्वरी; यिय: भजन यता ( जनन ) उदन्वता इव पात्रता ईयते ॥ २१॥ 

भन्वयः। याः सत्तद्ायानां गम्याः यासु खदः ग्रतः भवः विपदाम् इव तासां सम्बदां नकि 

( भत्ति) यत् न दःखय्र ( मवति) । वाच्य-----यन दुःखाय न ( मूयते) ॥ २१॥ 

नस्य मोन्नमाधनस्ये ति शषः । दुरुच्छ दौ दवारो उथश्नवौ हिं मादि प्रवत्तक- 
तात् अन्तका, तरतः पुरुधाघ्र परिपन्यिना एता न पुरुषाश्रो इत्यध: ॥ २०॥ 

सुकतिप्रतबन्धकत्वात् ्रपुरषाधौ ग्थयकामो इत्यक्त, ततर रथस्यं 
खेकनिदानत्वादपि अपुरुषा त्वमिति पञ्चभिः प्रपञ्चवति-ब्रभि- 

द्रोहरे त्यादि । भूतानाम् अभिद्रोदेण हि'सया गत्वरः अस्थिराः यिः 
सम्पदः अ्रजयन् जनः । उदकम. अम्तोति उदन्वान्. उदधिः। “उद- 
न्वानुद्घौ च इति निपातनात् साघुः। सिन्धनां नदोनामिव श्रापदां 
विपदां पात्रतां मरूनत्वम् एति | २१ ॥ 

अापत्पाच्रतामेव व्यनक्ति-या इति। याः सम्पदः सत्मद्धाय।नां 
विदममानसाघनानामेव पुसां गम्याः साध्याः, विपदोऽपि मत्महायानामेव 
गम्याः निम्तोथ्या इत्यथः: । “क्षत्यानां कत्तरि वा" इति ष्ठो। यासु 
सतोष् खेदः रक्तणादिक्रशः विपत्सु सवत वेति विशेषः । यतो याभधः 
सम्पह्भयः भयम ग्रनकाथ मूनत्वादिति भावः । विपद्धयम्तु खरूपतः एवेतिं 
भावः। किं बहना, विपदामिव तासां सम्पदां सम्बन्धि न किम 
श्रस्तोति गेषः। यत् दुःखाय न भवति सव दुःखावहमेदेति भावः। 
यदादः ;्रथानामज नं दुःखमज्ि तानाञ्च रकच्तण । नशेदुःख व्यय दुःख 
धिग ` दुःखभाजनम् ॥” इति । रतो दया इति भावः। अत्र यत् न 
दुःखाय इत्य त्तरवाक्यस्य यच्छब्द सामथ्यात् तासां किमिति परूववाक्य 
तच्छब्दोपाद्।न' न अपचत तदेतत् काव्यप्रकाशे स्पष्टम् ॥ २२ ॥ 

२०। एमि शिसमोगि (ोप्वत्र मूलीङ्र जर्थं ७ काम नोद् कव्डि ना। दवम ज ददन 

उद् टनािष्यव्र एवह यसिवक्षक | 

२२। (पयोग शनिरिति षात्रा एकन मम्णेम् सधन कद्व, टैव व्वमन नरोगिग्र सायप्र 

डगर, (मनि (न यागत््रगित्र गा इटषर। यत्क | 



९६९ किरावजुनोयम. 

` दुरासदान रीनुगरान् घ्तेवि ्वासजन्प्रनः | 

भोगान् भोगानिवाडेयानध्यास्यापन्न दुलभा ॥ २३ ॥ 
नान्तरज्ञाः थियो जातु प्रिवेरासां न श्रयते, 
अआसक्तास्ताखमो मढ़ा वामशौला हि ऊन्तवः॥ २४॥ 

भन्वयः। दुरासदान् विश्रासजन्मनः धतं; उग्रान् भगोन् भोगान् भहग्रान् भोगान् इव भयाय 

पत् न दुल भा । वाच्यं--मापदा दुन भयान ( मृयते) ॥ २३॥ 

अन्दयः। यिव: जातु अन्तराः न ( ग्रतः) भासां प्रियः न मूर्तं) तासु मृटराः र्मी असक्ताः 

जन्तवः वामजौलाः हि] वाच्य--ग्रीभिः अन्तरन्नाभिःनं (भूते) प्रिध्राःन मेवन्ति। मौनि मुः 

भासक्त. जन्तुभिः वामशौलं : ( भूयते ) ॥ २४] 

दुरासदानिति। किञ्च दुरामदटान् दुष्प पान् विश्वासात् जन्म यस्या 
तस्या: । जन््ौत्तरपदत्वात् व्यधिकग्णो वहहु्रीहिः। धते: सन्तोषस्य उग्रान् 
अरोन् धनिकस्य मवत ॒श्रनाश्व(मसम्भवाद्विसखम्धसुखभस्नकानित्यथं 
भुजगन्तं इति भोगान् धनानि ्राहंय।न् अहिषु भवान् । ““टतिकुन्निकलशि- 
वश्च्यसत्यरट ज.” इति टज. । भोगान् कणान् इव । “भोगः मुखे धने चाह 
शरोरफण्योगपि" इति उभयत्रापि विः) अध्यास्य अधिष्टाय आपत् 
विपत् न दुलंभा । आआगोविषसुसखवभिव नेच्छन्तमेव भोगिनः पुमांम' बलात् 
श्रापदवस्कन्दत)।त्यघ् : | २२॥ 

इतोऽपि चयो डेा इत्य(ह--नति । यिव: सम्पदः जातु कदाचित् 
अन्तगन्नाः नोचानोचविगेषाभिज्ञा न भवन्ति। श्रतएव आसां ि्यां 
प्रियैनं भरूयते। न ताः कुचापि श्नुग्जयन्तोत्यर्थःः। नन्व ग्रटोषः 
पुरुषदटोषो वा इति चेत्. तचरह-मृदाः असौ जनाः तासु अननुरक्तासु 
अपि योष त्रामक्ताः स्तोषं इव रोष प्रननुरक्तासु अनुरागः पु'मामेवाय' दोष 
इत्यथ : । किमथ ' तहि तासु एव सवषामासकरिरिव्य्रान्तर' न्यस्यति-- 
वाभेति । जन्तवो वामणोना वक्रस्वभावा दहि! सखभावस्य दुवारत्वादिति 
भावः॥ २४॥ 

२२1} वाशव। मस्नर्।गमन्णेत्र शूकसगत्नैव यता (गक्ष निषोवी ) स।रोए्मव विणामानरांश् 

ट्व (व्रक्णातिं (कुनै, गेत्क यर्वी९ सखतिकाम।नटडा ष्टे एय ) टगर श्न) यवृ भ॑शद्तत्र ररेष्छं 

खग ( नोन् यन्तर मून निग्र ) संविप्रा यादक, उमृ रिनित्वागिद् छग मन्मोनत्रमि्रं यमन कि नां 

सए, स्।र1 न षप्थत्र निमिवश्ग्रः 

२० य॑श। पद्यांश वव शंर्। विश्नैकनिड मेट्डौट्शव्र अशन यनि सर्थीर् विरड-श्थत्र 

ब्रहोन् खिवकक, रमिनत छत्र (मरे (खगे ठनैव्ठोै कत्रिए्न विनैस्थांखि मर्द र३१। थ।८क | 



` एकादशः सगः। ९८३ 

८कोऽपताद्ः सुतिपदे यद शौकेष चञ्चलाः । 
साधहत्तानपि न्त टरा विल्िपन्य व सम्पद्: || २५ ॥। 
(छ तवानन्यदेहेष, कत्ता च विध" मनः 
अप्रियेरिव सयोगो विप्रयोगः प्रियैः सह | २६|| 

“श नप्रमाकौगतामेति तुल्य" व्यसनमुत्सवैः । 
विप्रलम्भोऽपि लाभाय सति प्रियसन्नागमे। २५७॥ 

अन्वथधः। प्रत् सम्पदः सशौनलप् चचला' ( परतः) स्नृतिपर कैः भपवाद्ः? किन चुद्राः माधु- 

दत्तान अपि विध्िपन्नि। वाच्य--सम्पदभिः चद्नलाभिः ( मयत ) चद्राभिः सःध् त्ता मपि िधि- 

प्यन्तं । २५ ॥ 

अन्वयः । अभियं; संद्ागः इव प्रियं; मह विप्रनीगः, यन्यरेहपु मनः चिघ्.र' क्तवान् कत्ता च। 

वाच्य--संवीगेन विप्र्ागेन सनः तिपिर' क्रत कर्त्तव्य | २६ ॥ 

यदुक्तम् “नान्तरज्ञाः सयः इति तदेव भद्वयन्तरेगदह--क इति। 
यत् मम्पदः अशोलेषु दुःगोलेषु विषप्रये न तदिरुइमुचयते यचञ्चना इति । 
श्रत: म्तुतिपटे म्तुतिविषय तच्रशकः अपवादः का निन्दा? किन्तु ्षद्राः 
सम्पदः साघत्त्तानपि विक्षिपन्ति एञ जति एव । तदेव तासां निन्दास्मद- 
मित्ये; । तस्मात् अर्थो न पुरुषाथ इति सन्द्भाषघः;॥२५॥ 

ननु नाध महमवये किन्तु वोरघममनुपासयन् वैरनियथातनमिच्छा- 
मीति आश्य तदपि परप्रडात्कत्वादगरुक्तमिति श्रोकचतुष्टयेनाचष्ट- 
क्तवानिति। तत्र आत्मटृष्टान्तं मैव प^पौडःतो निवत्तितव्यमित्याण्ये- 
नाह अप्रियैः अनिष्टवम्तसिः सयग दव॑ प्रधः इट्वसतुभिः मह विप्रयोग 
विरहः अन्यदटृहषु सखस्य एव टृदान्तरेषु अतोतानागतषु इति शषः। 
मनो विघुर' द्ःखित' कतदान् कत्ता करिष्यति च ¦ भविष्य नट । तहत्त - 
माने च श्रनुभूयत दति शेषः| नाण) दृःखरतुरिति सवत्रापि 
तेकालिकसिदमिति सरोकाग्रः\ २९ ॥ 

२8 । लको (मम्येत्) कपष डम यवम किप्वना कप्त ना : (कद्र नन्फौद यिग्र ९रद।ब न्ड; 

२५५ हे गए (लोकवरा (मे त्रनरत्रङ्् लशौ(डरे यद्वक, वदठः उनभम् कु्िन५ड। वहे वृष्टे । 

२९ । गम्नैत्त|म पटवून उंए्न (यप्कन ररे, भात्क, 4 तौश््ना किक्रक् नदर्; प्क्न न्, डाश् 

(खु) एकल ; स्यद् मन्यत रमरमवुाशौ्वर मिन्ौन्र विष कि? स्ट तरुणं मन्येरपूत्रौनि (य 

मौ ु गौल वाङ्छिगिगेत्कख नत्रिडान कतिश य॑य, रर) ऊारप्व्र निनवर विसग् 

२७४ । उथिग्रममातरत्मत्र | यिग्रदित्रर् निष्ठ (मश्खप्वरञ मनट्क पयिड कत्र भृप्क 4व्ई 

शर्गिषा्डऽ केतव । 



२८४ । किराता्ञनोयम् । 

तदां रम्याख्यरम्याणि प्रियाः शल्य' तदासवः | 
तदेकाकौ सबन्ध् : सच्चि्टोन रहिनो यदा ॥ २८ ॥ 
युक्तः प्रमादयासि हितादपेतः परितप्यसे 

यदि नेष्टात्मनः पोड़ा मा सचि भवता जने ॥२९॥। 
सन्वयः। प्रियसमागमे सति शन्यम् अकौणताम् एति, व्यसनम् उतम: तृन्य', विप्रलम्भ; पपि 

शाभाय (भवति) । वाच्य -गृन्येन भाकौण ता दयते,--व्यसनेन...तुल्यं न तथा विप्रलम्भं न (भूयत) ॥२७ ॥ 

अन्वयः) यदा इन रहितः, तदा रमणि भपि भमग्मााणि, प्रियाः मसवः अपि शन्द्रम्, 

( किञ्च तद्! ) सवन्धुः सन् सपि एकाकौ। वाच्य--दइटेन रदहितेन (मृयते) रमः अपि भगमा: 

( भूयते ) सवन्धुना अपि एकाकिना (भुयने) । २८ ।। 

अन्वयः युक्तः सन् प्रमाद्यमि, हितात् अपेतः परितप्यमे, मात्मनः पीड़ा न इष्टा दि तर्हि 

भवता जनै ( अपि) मासन्रि। वाच्--युक्नन प्रमाद्यते, अपेतेन परितप्यते, भवाम् तांपौडांमा 

षत् । २८॥ 

सम्प्रति इष्टसमागमस्य सुखदेतुत्वमादह--शृन्यमिति । प्रियसमागमे 

इष्टअनस'योगे सति शृन्य' रिक्मपि आकण तां सम्पण तामेति सखडम् इव 

प्रतोयपे इत्यध ः। व्यसनः विपत् अपि उत्सैम्तन्यम् “व्यसन विपरदिं 

स्नंगे'' इत्यमरः । विप्रलम्भो वञ्चना प्रतारणमिति यावत्, मः रपि लाभाय । 
कि बहना, प्रियसङ्न्तस्य मर्वावस्थासु अपि सुखभेवेत्यथ:॥ २७ ॥ 

पनः प्रकारान्तरेण प्रियवियागस्य दुःखहेतुलमाह-तदेति। तदा 
रम्याणि अ्रपि अररम्याणि अरमनोहराणि भवन्ति। कि बहना, प्रिया असवः 
प्राणा अपि शल्य शस्यवदमल्याः भवन्तोव्यथ किञ्च तदा मबन्ध 
सन् अपि एकाको त्रसदहाय एव । “एकादाकिनिच्चासदहाये" इति आकि 
निचप्रत्ययः। कदा दत्याक।ड्ू।यामाह--यदा इष्टेन रहितो भवति 
तदा सवमसद्यमिति ॥ २८ ॥ 

युक्त इति। किंञ्च युक्तः दितेनेति शेषः। हितेन इष्टन युक्तः सन् 
प्रमायसि प्रकर्षेण मायमि हृष्यसि । हितात् त्रपेतः परितप्यसे परितो 
भवमि। तपेर्दैवादिकात् कन्तरि नर्। म्त्यभेवः ततः किमतः 
्रह--यदोति। पोडा म्रात्मनः स्वस्यच न इष्टा यदि तहि भवता जने 

२१। देषेखत्नव्र ममगेत्म गूक-पन्ूर्वट) यादं डगर, दिशन् - -टेदनद्ब्र ममन दरदा चाट्क यदः 

रि थल ऽ लांरनिभिडक इरे प।छाष् | 
२४८। यथन दषटेडट्नव्र मरिड दिगूक र्ख्प्र। याग, ठवेन वाड सरमा रप्र थवः वक्षूयूर १।ङिन 

कांड गाङ्ग (वाप श्रेय थाप्क। 



एकादशः सगः । २८५ 

अन्द्रिनोऽस् सिति विद्वान् लच््मौमिव चलाचलाम् | 

भवाग्प्रास्म वधौत्नााय्यं नयायाघारा हि साघवः।|२० 
-विजहोहि रणता" मा तपः साध् नोनशः। 
उच्छेद जन्प्रनः कत्तमेधि शान्तस्तपोधन ॥ ३१॥ 

अन्वयः भभव जन्मिनः सितं लम्मोम् इव चलाचलं विदान् भवान् न्याय्यं मास्म वपौत्, हि 
साधवः न्यायाघाराः ( भवन्ति ) | वाच--खितिं लच्मीमिव चलनाचलां विदुषा भवता न्धाय्यः मा चानि 

साश्रभिः न्धाय्ाघार; ( भूयते ) ॥ ३० ॥ 

मन्वपः। ह तपोधन! ल' रणत् विनहीहि, साधु तपःमा नौनश्ः ( किन्त) जन्प्रनः 

उन्दः कत्, शन्तः एधि। वाच्यतया रणीनृसाद्ः हीयतां, साधु तपः मा नाशि" शन्तेन 

भृय्रताम् ॥ ३१॥ 

परस्मिन्रपि मा सजि न सस््रयताम् । मच्नतंणयन्तात् कश्यणि लुङ । ् राकम- 
टृ्टान्तन परपोडातो निवत्तितव्यमित्यथ ;, पोडायाः परात्मनोः समलत्वत् ॥२९ 

अथ टेद्ास्थं खदा च परपोडान काया इत्याह--जन्मिन इति। 
शरस्य जन्मिनः उत्प्तिधर्मिकस्य गरोरिणः । ब्रोद्यादित्वादिनिः। खिति 
लच्छीमिव चलाचला चच्चलां जन्मिधग्मलादेव चञ्चलाम् अनित्यामित्यय;। 
चलप; पचादच “चरिचलिपतिवदोनां वा दित्रमच्याक्।(भवासस्येति वक्ल- 
व्यम्" इति दिर्भावः अभव।सस्य भ्रगागमश्च । विदान् जानन् इत्यथः; । 
“विदेः गशतु्वसु" इति वैंकल्िको वसुरादेशः । भवान् न्यायादनपेतः 
न्धाय्यम् । ““धरपध्यघ न्य(यादनपित'' दति यतुप्रत्ययः। मा स्म वधोत्, मा 
नाशयेत्यथ : । “स्मोत्तरे लङ च" इति नड । “लड च” इति हनो वधा- 
देशः । “शेषे प्रथमः” दति प्रथमपुरुषः । हि यस्मात् माधवः न्यायाधारा 
न्यायावन्तम्बा; । वद्त्रोहिः ततपुरुषो वा । न्यायत्यागे वा । साधुत्वभेव न 
स्यादिति भावः। “न्यायाचारा" इति पाठे न्यायमाचरन्तोति तथोक्ताः । 
कम्मणि अरण. | २० ॥ 

तद्धि कि मे क्तव्यम्, तत्राह--विजषोष्टोति । हे तपोधन ! रणो- 

वाद" रणोदोगम् । लो कोत्तरेष काय्यष स यान् प्रयत्न; उत्सादहः त' विज- 
रोहि त्यज। "खाच द्धौ इतीकारः। साधु ममोचोन' निःखेयस्करत्वा 

२४। निद्छं यथन यिग्र खटनव्र मक्र भिनिड २७ स्थने र्रेया भक्, सात्र बन यिद्वित्रहिख 

₹७, रथन शेत्रिसोनै (छागं क्व; शरदा ध्य तरो नित व्रैशििड नग्र, सशो मि भैत्वरव्र डि 

अट्या कव्रिऽ न । 

७० | «षे ठेरगण्दशरविक (र्शवोमप्यव्रहे हटि नक्षोव कछार एश्ग सानतं दमि छाया भेष 

दैप्ठ दिषिनिर ङ्रेछ न। ; (क्न ना मा॑धुभ१ ठास दनशघनदे अवषिर । 



२८६ किराताजनोयम् । 

जोयन्तां दुजंया दे रिपवश्रच्नरादयः। 
जितेष ननु लोकोऽय' तेषु क्तस्रप्त्वया जितः ॥२२॥ 
-परवानयथंस' सिद्धो नोचघत्तिरपवपः। 
अविघेयेन्द्रियः पुसां गीरिवेति विधेयताम् ।। ३३ ॥ 

अन्वयः! (त्वया) दुजंयाः चत्तुरादयरः दहे ( वत्तमाना; ) ए्पिवः जौग्रन्ां, वैपर जितेषु ( सनम्) 
भयं ततत्सः लोकः जितः। वाच्य--(व्वः) दजनयान् चयुगदीन् रिपून् जघ्र। मनेन छनुसन 

तलाकेन जिनेन ( मृयते ) ॥ ३२॥ 

अन्वयः । भग्रमंसिन्नौ परवान् नौचतति' अपदपः यत्रिधं यः पुमाम् गौरिव पुसः विधेयताम् णएति। 
वाच्य--परवतःा नौचत्रसिना अपतपण अवध येद्दिधिण पुसा गवा इव विधंग्रता ईने) ३३॥ 

दिति भावः। तपः मा नोनश्रः न नाप्रय। नश्यत व्रन्तान्माङ योगा- 
टाशिषि लङ अडागमनिषेघय । विन्त जन्मनः उच्छ द' कत्त मोत्तं माघ- 
यितुमिव्यथ : । गन्तः एषि, विजिमीषानिकरत्तो भकेत्यग्र :। “हृत्तन्तभ्यो 
ह धिः" इति धिः, 'ध्वसारेव्व।भधयामल) प्रय दताकार इति ।! २१॥ 

अथ सर्वथा मे विजयकण्डतिर्म निवत्तते इता।जङ्धय तहि अन्तः- 
प्रत्रविजघेन विधोयतां तद पनोद् इताह ---जोयन्तासिति । दजया अजय्या 
चन्तुरादयः टे वत्तमानाः रिपवः जोयन्तां, यस्मात् तष अन्तःगलत्र षु जितष 
सतस त्वया अ्रय' क्षत्स्रो नोको जितः। ननु किमुत अन्यं शत्रव 
तदन्तगता इतथ: । जितन्द्रियस्य इन्द्रियाय निष्प दस्य निभगवेरानुदयात् 
विज्यव्यपदे शः । २२ ॥ 

्रजितेन्द्रियस्य अनिष्टमाचष्ट- पर्वानिति। अध मंसिद्दौ अव्यव- 
दारादिखाथं माधने परवान् पगाघोनः। “परतन्वः परापोनः परवान् 
इत्यमरः । नोच न्तिः कसषणवहनादि निक्रटकर्मा, अपचपः निर्जज्नः, अवि- 
धेयेन्द्रियः अजितेन्द्रियः । पुमान् गोः बलोवद् इव पु'मां विधघेयतां यथोक्ष- 
कारितां प्र ष्यतामिति यावत् । “विधयो विनयग्राहो वचने स्थित आखवः” 
दत्यमरः। एति प्राप्रोति उपमानङ्कारोऽयम् । प्रक्षताप्रक्रतयोरथ- 
साधर्म्यात् श्चषे नु णन्द्मःचमाघग्ययम् इति ॥ २२ \ 

०9। (ङं टउ्ट्णौद्न ' मूकाय नैरिश्भं कव, वड मरश्ठो खग नष्टे क्त्रि न; शत्र 

शूनर्दशयु न।द्मत्रहध दिरितीम्।विमुयर्टेम्र धाक] 

७२। (यरि कखे उध्वष्ड) र्ङेय भटक) व (पर्ष एग एकरत्राति देखि जिव पिंभेद्क 

खग क्, खार्गितरैव्क उग्र कर्रि(्नङहे वरे नमय व्नाक् ऽग कत् शष्ेष्द। 

७०॥। (य नूक्रव वोर्वनाव्ट्न शवावीनः नप्तृ, निनश्छ ७ यजिप्ठसिष्र, उशाघ्क ( हैचिगिए 

मक् विद्यैरनेविन््ि) दनौवट्व कम्र मम चक्षत धीम रशे रम्र। 



एकादग्रः स्मः । ९८ 

(श्रवस्तया सुखसंवित्तिः स्मरणौयाधनातनो । 
इति खप्रोपमान्मतला कानान्प्रागस्तदङ्ताम् ।। ३२४।। 

“श्रज् या विप्रलब्धारः प्रिया विप्रियकारिणः 
सुटुस्ताजास्तजन्तोऽपि कामाः कष्टा हि शववः || २५॥ 

बिविक्तेऽस्मिन्नगे भूयः साविते जद कन्यया । 
प्रत्यासोदति सुक्तिस्तां पुरा मा मूरुटायुघः ॥ २६ ॥ 

अन्वयः । अधुनातन सुगवसंवित्तिः श्रः वया रणया इति कामान् स्वप्रीपमान् मत्वा तदङ्गतां 
मागाः। वाच्य ` 'सुगवसेवित्तिः ल समरिष्य्मि, तदङ्गता मा गायि ।। २४॥ 

अन्वयः । गरचय।; तया विप्रनञ्यारः तया प्रियाः सपि विप्रियकारिणः त्यजन्तीऽपि सदुम्यजाः कामाः 
कष्टा; शववः हि। वाच्यव: विप्रलयः प्रिव: विप्रियकारिभिः व्यजः मदुस्य्गं; कामः कष्टः 
गरत् भिः (भूयते) ॥ ३५ ॥ 

अन्वयः । विविक्त जर,कन्यया मूतः प्रावितें अस्मिन् नरी लां मुक्िः पुग प्रासौदति, उदागुषः 
मामू: वाच्य--मुक्तया प्रल्ासौद्यतं। उदानु्धन ( त्वया) माभावि।! ३द् ॥ 

न केवल' हि सादिदोषमूलत्वात् दिषयाग्णं हेयल' किन्तु अपोरमाधिःक- 
त्वादपोत्याद्- श्व इति । अधुना भवा ग्रधुन(तना §दानोन्तनो । "साय 
चिरम् इत्यादिना व्य. प्रत्ययः। सुस्बस'वित्तिः सुखानुभवः खः परेऽहनि 
त्वया स्मरणोया न तु अनुभवनोया इति डतो; । काम्यन्त इति कामाः विषयाः 
तान् खप्रोपमान् सखप्रतुल्यान् मत्वा तात्तिका नि्थित्य तदङ्गता तच्छ षत्व 
कामपरतन्तरतां मागान गच्छ । इणां गा लुङ्कि" इति गादेशः ॥ २४॥ 

तोऽपि खेयाः कामा इत्याद खया इति । खदातुमद्यः खद्वयाः 
विश्वसनोया; तथा विप्रलब्धारः प्रतागकाः। विश्वासघातका इत्यथः; । तधा 
प्रोगयन्तोति प्रियाः प्रोतिजनकाः । “इ गुपघ'' इत्यादिन! कप्रत्ययः । तथापि 
विप्रियकारिणः दुःखजननणगोनाः। किञ्च त्यजन्तः अपि पुरुषः विद्ाय 
गच्छन्तोऽपि सुद्म्तमजाः खय' तेन त्यक्त म्क्याः कामाः विषयाः कष्टाः 
कुत्सिताः शचवो हि प्रसिद्शतन : वैधम्यादिति भावः । अत्र खच्च यत्वादोनां 
विप्रलम्भकत्वादोन्च एकत्र विरोधः विषयस्राभाव्यन समाघोयते इति 
विरोधाभासोऽलद्कारः। तैन च कामाना प्रसिदगप्रत् वधस्य व्यतिरेकेण 
व्यज्यते इत्यलङ्कारेणालङ्गरध्वनिः ॥ २५ ॥ 

७8 । भूद्व हिन एभि ध्न शथास्ख्व् कद्र, भत्र मिनि उर् (मात्र खत्रनैग्र बडवा वाप्क ; ( यद्वु 
कब्रिष्ठभोत्रना) सञ्यव विषुप्रममृष्ष्क श्प्रीशम मघ्न किशर मि उांशत्र अखीन रऽ | 

०८ । पिषृश्रमकल विशाप्मव्र गाज शशेन यङांव्रक, पथौरिजनक शरेटनऽ दएरःयखेनक; दात्रा 
गत्रिखानि कत्रि (त्प्ल टेश परिगेप्क अङि वष्डुड जातं कवर दांद् नां। 4 (ह्न विबुद्रामिं 
कू९जिर९ न॑क्मट्धाहे यर्गी्र | 



रथय किराताजुनोयम् । 

व्याहृत्य मस्ता पल्याविति बाचमवस्िते। 
धरचः प्र्यगम्भोरमथोवाच कपिध्वजः || २७ । 

-प्रसाद्रम्यमोजस्ि गरोयो लाषवान्ितम् | 

साक्ाङत्तमनुपस्का र विष्वगगतिनिराकुलम् ।॥ २ ॥ 
अन्वयः । ममता पलयौ ति वाच व्यादत्य भत्रस्यितं अथ कपिश्वजः प्रगयगमीर'ः वचः उव्राच। 

व्थ--कपिष्वजेन ऊचे ॥ २७ ॥ 

अन्वयः- प्रसादरम्यम् भाजस्वि गरौयः नाघवान्वितः साकङ्कम् अनुपम्कारः विष्वग् गतिनिरकुल्' 

ग्धायनिर्णीतरारत्वात् भागमे निग्पेधम् दवे भन्येपाम् भप्रकम्यातया भमासराग्रवचनोपमम् अन्ये; 

तदहि कि कत्त व्यमित्याणङ्भय उपम'रन्राह--विविक्र इति । विविक्ते 
विजने । “विविक्रविजनच्छन्रनिःशनाक(स्तथा रहः” इत्यमरः । जङ्क - 

कन्यया गङ्गया भूयो भयि' पुनःपुनवा । “भूयःपुनः पुनः ख्यात भूताघ 
पुनरव्यत्रम्" इति विश्वः । प्रावि मिक्त, "पावित" इति पाटे पविवोक्तते 
दत्यथः:। अस्मिन् नगे उन्द्रकोले तां सुक्तिः पुरा निकटे प्रत्यामोदति सन्नि 
कष्टा भविष्यतोत्यथंः । "पुरा पुराणे निकटे प्रबन्धातोतभाविषु"" इति विश्वः । 
उदायुधः ग्टहोतशस्त्रः मा भूः शस्व विसुञ्धं त्यथ ; ॥ ३६ ॥ 

व्याहृत्य ति । मरुतां पत्यो देवेन्द्र इति वाच व्याहृत्य उक्ता अवस्थिते 
सति तूष्णीं सिते सति । चरथ कपिध्वजः अजनः प्रखयगन्भोर' विनयमधुरम् । 
“विनयप्रययो समो" इति यादवः । वच उवाच उक्तवान् ॥ २७ ॥ 

किमुवाच इत्यपेक्षायां रादौ चतुभिंः इन्द्रवाक्यसुपश्नोकयन् श्राद- 
प्रसादेति । प्रसादः अरत प्रसिद्वाध पदत्व' तेन रम्यम् । “'प्रसिदाथ पदलत्' यत् 
स प्रसादो निगद्यत" इति लक्षणात् म्रोजखि समासभूयिष्टम् । “्रोज 
समासभूयसत्वम् " इति सनात् । गरोयः अरघ भूय्रसत्वपरिगत' न तु णशब्टाड्- 
म्बरमातमित्यय लनाघवानज्वित विम्तरदोषर्हितम्। साकाङ्क 
माकाङ्ावत्प्रदकदम्बात्मकंनतु टश्दाड्मादिवाक्यवदनाकाङ्कतिमित्यथ् ; । 
श्रनुपस्कारम् अध्याह्ारदोषरद्धितम् । विष्वग्गतिक्लत् खघ प्रतिपादकः नतु 
सावशेघार्थम्, अत एव निराकुलम् अ्रसद्धो णां म् ॥ २८ ॥ 

७५। छट्नंव्न | वहे शुन्शशुनः स्नगेक्रोशगश्रंदिङ विजन रैककोलगव र धजप्य बरिप्वहे 

मूदङ्छि (डामर निकढ़् ङरे८्द एमि शिव २७ | 

७१। (कद्र) टे कथ् वलिय्र। यवन कण््नि खष्दून दिनग्र अधृनवषएटन वलिद् ला शिघ्नन | 

<५--8> | (य वकु करने सोयद्ननन्नेत्र नाङ्न, जंक (कान् वद्धि ज्रैूनै छगैगम्मत्र 
यित्रदाका दलिद्ठने।ट्वरन ? सोगेनोत्र य व।क}--थमिक्त शप ७ सर्वमन्त्र, ममांमदङ्ल, सर्वोद्रव- 
गनि, दिड््िदिम।सब्ररियं स।क।छगुक गशक्वाखक, खार्) तरपत।प्वर्ह्िठ, मम्भ अर्वृथङि- 



एकादशः सम॑; । २८९ 

न्यायनिरणोतसारत्वा्चिरपेक्चमिवागमे । 

अप्रकम्प्ातयान्येषामान्नायवचनोपमम् ॥ २८ ॥ 

अलद्धयलाच्ननेरन्येः क्षभितोदन्वदू जिंतम् । 
चरी दाय्धादथसम्यत्त: शान्त' चित्तधषेरिव | ४० ॥+ 
इदमोदग्गणोपेतं लब्धाबसरसाधनम् । 
व्याकुर्यात् कः प्रियं वाक्य यो वक्ता नेटगाशयः ॥ ४ ९ 

अनक्चात् च्ुभितोदनदटूज्जि तम् भौदाष्यात् यर्धसम्प्र्त : कषः चित्तम् इव शान्तम्, इद्म् ईटम- 

गणपत लखावसरसाधन' प्िय' वाक्य कः व्याङ्गयधात् यः ककरा इष्टगाशग्रः न । वाच्य--..-वाक्यः यन 

न्याक्रियेत ॥ ३८--४१ ॥ 

न्यायेति । पुनः ग्यायेन युक्तया नि्णोतसारत्वात् निधिताथलात् हेता- 
रागमे शास्ते विषये निरपैक्तं सखतन्चमिव युक्तिटाच्यषत् एवं प्रतीयत | 
वम्तुतस्तु शास्तसिाधमिवेति इवग्दाथः । किच्च अन्येषां प्रतिवादिनाम् 
्रप्रकम्पयतया अनुञ्नानादिभिः अत्राष्यलात् अप्रत्याख्य यतया आम््रायथवच- 
नोपमं कैदटवाक्यतुल्यम् इत्यध; ॥२९॥ 

अ्रलद्धल्रारदिति। अन्यः जनेः अन्तद्खयत्वात् अ्रनु्ङ्कनोयत्वात् स्लुभितो- 
दन्वदूजिंतम् उदलास्मोधिगम्भोगम् गरौदायात् उक्जिविशेपलात् द्ाछपविग्ष- 
त्व।त् वा । तदुक्तं दण्डिना -“उत्कधवान् गुणः कथिदुके यस्मिन् प्रतौयत । 
तदुदाराह्ययं तन सनाथा काव्यपद्वतिः । श्राष्येविगेषणयुक्तसुदारं कंशि- 
दिष्यते ।* इति। “रग्राम्याघधतवात्"” इति कवित्, अन्यत्र व्याभित्वात् 
दूत्य; । श्रधसम्पन्तः प्रवोजनसस्पत्तेः ब्रन्यत्र अ्रणिमादिसमडः पे; 
सुनः । चित्तम् इव शन्त सोम्यम् ॥४०॥ 

ददटमिति। इदम् ईहटगगुणोपेतं ययोक्तगुणयुक्तम् । इदम् उप्रप्रदात् 
टेः किप् । “ददंकिमोरेश्रको" इति इशद्णः। लब्धे प्रासे अवसलब- 
साधने कालोपायौ येन तत् प्रियं प्रौतिकरं वाक्यः कं; वक्ता व्याकु्यात् 
व्याहरेत्, यः वक्ता न ईटगाश्यः ईटग्विवक्तावान् न भवति ईटटग्बुदित्रालौ 
न भवति इति शेष; । तस्य अ्रथस्य वक्तम् श्रभक्यत्वात् इति भावः ॥ ४१॥ 
गोपक ७ मकर्नर्थं रौन, गुक्छि क्षास सरथं निनद क्व ररेग्रापठ् वनिग्रो उर) चाद विद्ध्य त्वन ख८कषर 

ट ्रमान रङग्रो; ( वाविक र्खिदट्शोत्र यर्णु मछमिक्त ) भजिऽ (का सविता खटवा 
पोत्र दषिठ कर्व्ड शोघ्व न) वलिना दश) (यनम व्व्व्।का मा स्वर सर्छ्व्, ररे पै नाका भट् 

ठलिवर गेषोक, जवः नादी ७ सर्यनिन्सत ( वविगटक जमिगारि मवृक्रिष्दट् ) तविश्व्डिवि छात्र नाण, 
छश) खदमब्र्रररे भ्रिवाङ ७ छशौग्र याच रटे प्रष् । 

ऽकिं 



२९० किराताजु नोयम् । 

न ज्ञातं तात यल पोर्वापव्यममुष्य ते| 
क 0 ह 

शासतु चैन मा धम सुनिभिसतुल्यमिच्छसि ॥ ४२ 
अविन्ञातप्रबन्स्य वचो वाचस्पतेरपि। 

व्रजल्यफलतामेव नयद्रृह इवेहितम् ॥ ४३ ॥ 
-श्च यसोऽप्यस्य ते तात वचसो नास्मि भाजनम् । 
नभसः स्फटतारस्य रातरिव विपव्ययः॥ ४४ ॥ 

न्धः । हे तात! चमुष्य ववस्य पौरवापच्येःते नज्ञाते, येन मां मुनिभि; तुल्यः धमे शिते 
इरत्छति। वाच्-- पौवापय त्वः न ज्ञातवान्, व्रा इष्यते ॥ ०२॥ 

अन्वयः । मतिज्नातप्रवन्स्य वाचस्पत॑ः अपि वचः नग्रद्रदः दहितम् इव श्रफलतां व्रजति) वाच्-- 
-" "वचसा ` `इईंहितेन इव श्रफन्तता व्रज्यते ॥ ४२॥ 

अन्वय.) तात! ग्यम रप्र चरस्य ते व्रचसः गतः पिपच्य्ः स्फटतारम्य नभसः इव 
भानः नखि) वा्य--: -मया विप्ययण इव भाजनेन न मूयते ॥ य ॥ 

एवमिन्द्रवाक्यम् उपश्चोक्य नाहमस्य उपदटेणस्य अधिकारो इति परि- 
हरति-नति। इह तात! श्रसु्य यन्स्य तपोरूपस्य श्रस्य मटोघयोगस्य 
प्रवं च श्रपरच्च पूर्वापरे एव पौर्वापर्यं कारणं फनच्च। चातुवर्यीदिल्वात् 
स्वाथ ञ् प्रत्ययः । तेतवनन्नातं छ्लयाननज्नायतं दव्य्थः। “मतिब्रुदि" 
इत्यादिना वच्चेमान क्रः। तदयोगात् एव ष्ष्ठो। कुतः? येन कारणेन 
मां मुनिभिः तुल्यः सटणं घम मोत्तधमं शासितुम् उपटृेटम् इच्छसि । 
गशा्भिरयं टुहादिलात् हिकमको ज्ञयः॥ ४२॥ 

अध पोवापय्यम् अ्रज्नात्वा रपि उपरे टोषमाद्--खविन्नातति। 
अविज्ञातः प्रबन्धः पूर्वापरसङ्गतियन तस्य वाचस्पते; हस्तः अपि । कस्का- 
दित्वात् सः, अश्वा "घट्याः पतिपुत्रष्टटपारपदपयस्पोषेषु” इति मकारः, 
एतस्मात् एव ज्ञापकात् “च्रलुक्” इति केचित् । वच उपदेगो नयदूद्ध 
नौ तिविस्इकार्णिः पुरुषस्य ईडितम् उद्योगः इव ब्रफलतां निष्फलत्व 
व्रजति एव गच्छति एव ॥ ४२ ॥ 

ननु सदुपदेशस्य कुतः वेफल्यम् इति “.ाशङ्य मः अपि ब्रश्ाने 
परगुक्तश्चेत् ऊपरतेत्रे गालिवोजवत् विफल एव इत्याशयेनाद-- 

४्२। ८३ ठंड) योनि सोयोत्र 4हे यवत (नोक गयी कानन ना, उड जांमोध्क मूनिक्रटमांएञ 
<माशवरय ठग कट्प्टि यटिनलायी शरे व्रौःछ> | 

९० कावर शृरदवोगैत्राक्चि छनन गाङिट्न वृष्न्यडित्रि वाका नोखिदिष््रषो चक््यत्र डतर 
च्य वित उट्] भटक । 



एकादशः सगः। २९ 

चच्िवस्तनयः पार्डोरह' पार्धो घनञ्चयः । 
स्थितः प्रास्तस्य दायादेर्भाति्ये सख शासने ॥ ४५ ॥ 
भन्वथः। श्रह' चतिथः पाण्डौस्तनयः पाः घनच्रय` दायादे: प्रास्तस्य अय ् टस्य भातुः शसने स्थितः ; 

त्राच-- म्रा - घनञ्नवन स्थितम् ॥ ४५॥ 

श्रयत इति। ॐ तात! “पुत्रे पितरि पूज्ये च तातशब्द्ः प्रयुज्यत" इति । 

्रेयमोऽपि हिताश्चयोगात् प्रभस्ततरस्यापि रस्यत तव वचसः हितोपदेश 
रूपस्य राते; विपय्यथः दिवसः स्फ टतारस्य व्यक्ततारकस्य नभसः इव भाजनं 

पात्रः न ब्रस्बि। ग्रनधिकारित्वात् इति भावः। अ्रत्र अहः नभोमातसम्बन्न- 

म्भे अपि तारामम्बन्धामखवात् तदहिगिरनभःसम्बन्धविरोघात् युक्त 

तारकितस्य नभसः न पात्रम् अ्रहरिति॥ ४४॥ 

कुतस्ते सोन्नापटेगानधिकारित्वम् : किञ्च ने तपमः पौर्वापर्य कथः न 
जाने इति ब्राग तत् सवं म्बजाव्यादिकध्नपूवेकं निर्पर्यति-- क्षत्रिय 
इति) ब्रह रत्व: क्षचियक्ुले जातः। तत्र अपि महाक्ले प्रसत: वोर- 
मन्तानय इत्याह--पार्टोम्तनय इति ! तवापि कौन्तेयः अस्मि. न माद्य 
इत्याह--प्राथं इति । प्श्रा कुन्तो तत्सतः प्राः । “तस्यापत्यम्” इत्यण । 
अजनः खनु मह्ावोरशय इव्यार | धनन इति। उत्तरकुरून् विजित्य 
प्रनादहरणात् धनञ्जयः अस्मि उत्यरश्चः। घनस्य दति उक्त शरोग्स्थः वाय 
मपविग्षो वा स्यात् तदथ पाघेः। गन्धवंः श्रपिक{खित् एरशास्तः रस्ति, तदथ 
पाग्डोः सुतः नमिषारर्टः पार्डः विप्रः ततपल्लो एरश्रा नाम काचित् ब्राह्मणो 
तत्पुत्रः अपि स्यात् तदश्रं क्ष्य डइति। अधणएवं चेत् किमथ तहि 
तपस्यसि मोक्षा वा किं न तपस्यसि सत्ाद-ख्खित इति) दायं 
पेटक घनम् ्राददते इति दायाटाः ज्ञातः । "टायादो ज्ञातिपुत्रयोः" 
इति । “विभक्तव्यः पपिलद्रव्य' दावमादमनोपिणः" इति च विण्बः। 
भ्वामोश्वरा'दिसनेण मोपमगौत् अपि दायादेति कप्रत्ययान्तः निपातनात् 
माधुः। तः प्रास्तस्य राज्यात् निरस्तस्य वेरिनियीतनाथिन इत्यथः; । 
ज्येष्ठस्य श्वातुः युधिष्ठिरस्य । वछदशब्दात् इछन्प्र्ययः तदस्य च ज्यादेशः । 
शासने निदेशे खितः तदाज्ञया तपस्यामि इत्यथ: । अन्यथा मानहानिः 
मोश्रातमङ्ः पूज्यप्रूजाव्यतिक्रमदोषश्च स्यात् इति भावः । अतएव हिंसे- 

88 । (८र्ङड! याँगरनात्र वाका (यद्र श्शे्नऽ रिद्म (समन नक््जग्रङिनर्भिन् त्रेड न्छोमछप्लव्र 

खौणनर्ङ्घ्ठ नोप्वन्, (कनि बोभिऽ रको गोजर्ेव्ठ नोद्िव्ठरिन।। (क्वम् योत्र श्कने 

फगैप्वग वृट्कब्र खनर्िशत्री )। 



२८२ किराताज् नोयम् । 

क्ष्ण दै पायनादेशात् विभमि व्रतमौदशम् । 
श्टशमाराघने यत्तः खाराध्यस्य मरुत्वतः ॥ ४६ ॥ 

 दुरक्लान् दौव्यता रान्ना राज्यमात्मा वयं वधु; । 
नोतानि प्रणतां ननमोटशौ भवितव्यता ॥ ४७ ॥ 

न्वयः । ( भद्ध) क्रदं पायनारेशात् इईटटश' व्रतं विभर्भि, खाराध्यस्य मलतः चणम् भ्राराघने 

यत्तः! वाचा-( नवा) त्रत सियते"-"यत्तम्॥४६॥ 

अन्वयः। दुरक्तान् रीन्यता राज्ञा ( गुधिहिरण) न्न्यन् श्रानम वयय वधुः परतां नौतानि। 

भवितव्यता दंटभौ ननम् ¦ वाचा-दुरचान् दीव्यन् राजा राज्यम् भ्रात्मानम् वधूम् चरस्मान् पर्ता 

नौतवान् ॥ ४७ ॥ 

करसस्य रागद् पकषाथितचेतसः कुतो मे माक्ताधिक्रार इति तातृपर्य्ययंः। 
सार्ध विगरोषणल्वात् प्ररिकरान्द्ध)रः ॥ ४५ ॥ 

यदुक्तम् “विरुद; कवलं वेषः" इति तत्र उत्तरमार्-- कषेति । < दोपः 
अयनं जन््भ्रूमिः यस्य मः दौपायनः स एव हंपायनः व्यासः ॥ प्रज्ञादित्वात् 
सार्थ" रणप्रत्ययः । म एव लष्णवगणतात् कष्णदंपायनः ) तस्य ग्राटेणान् 
उपदेशात् ईदृशं विरुदवेणमित्यघ: । व्रतं तवीनियमःं विभसिं धारयामि न 

तु खेच्छया इति भावः । रध उपास्या टेवलासाङ-भणमिति। स्ाराध्यश्य 

सुखम् अ्राराध्यस्य 1 प्रादिसमासः! “स्यागघस्य' इति पाटे उपरष्टात् 

रखलप्रत्ययः। मस्त्वतः इन्द्रस्य । रशं सम्यक् आगधनं यन्तः प्रयत्नवान् 
इत्यथः} तस्य लचिवटवतल्वात् इति भावः ॥ ६६॥ 

(ननु भवाटगभ्वाटस्दहयस्य समदावारस्य युधिष्ठिरस्य कथम् अरिपरिभव- 
परासि: ?} इत्यत आद्ृ--दुरन्ःनिति। दुरक्तान् कपटणाश्करित्वथः, 
“दिवः कमं च" इति करण कमस) र।व्यता। “ब्राछटो न निवर्त 
खूतादपि रग्णदपि इति शस््रात्। नतु व्यसनितया इवि मावः रान्ना 

युधिष्ठिरिग राज्यं राष्टम् ्रात्मा खयं वयं चत्वादः त्रनुजाः वधूः जाया द्रौपदी 

च पणतां ग्लदहत्वम् । “पगोऽन्तेषु ग्लह।ऽक्ताम्त् टरेवनाः पाग्रक्राश्च त" 
८ खो्मि-- श्य, ना्नमन, वुणुःध्म) ८, शन्कछय। अः श्वि१-निदनिष (५ ए जर) 

पूर्वतर निदपम खनन कवठ: गर्भ छ श्दरे याग उवद कविर् | 

४९! योनि केक्शदगोत्रटनत्र खत्म सनेमोद्व जहेतणे धम वददम् कविष्ठरि --द्यनमत्राषा 

डेद्सखत्ररे माकृ खात्रादन) कत्रिव्ड यब्रदम ररप्श; 



एकादशः सगः । २८२ 

तेनानुजसहायेन द्रौपद्या च मया विना । 
भ्शमायामिवामासु वामिनोष्वभितप्यते || ४८ ॥ 

"हतोत्तगैयान् प्रसभं सभायामागतद्धियः | 
ममच्छिटा नो वचसा निरतक्तन्नरातयः ॥ ४ । 

अन््येः। अनृजदायन तेन द्रौपद्या च सया विना चाग्रासियामातु यामिनीषु शम् भनितप्यने। 

वा वा--भथनुजसद्ायः सः द्रौपदो चभिनप्यते | २८॥ 

प्न्वव्रः। रातयः सभां प्रसभः हतात्तमैग्रान् ( गतः) ्रागतल्िपः नः मम्य्छिदा वचसा 

निर्तचन् | वाकवा--षरातिनिः हतात्तरोया भागतङ्किवः वयर निरतच्यामद्धि। ४८ ॥ 

न्मरः। नीतानि मवंदूयत रक्ता हारितम् इत्यथ;। नोतानि इति 
मपरुसकेकशेपः । नयतः इिकमकत्वात् प्रधाने कमणि क्रः। नन् सर्वेन्नस्य 
रासः कथ्रमियमविग्रष्यकारिताः तत्रार-भवितव्यता ग्रन्थानाम् 
रवष्यस्भाविता इटो नृनं नयित नात्र संशय इत्यध: । ¦ वद्धिरपि भवि- 
नव्यतानुसारिष्यव न स्तन्ता इत्यध: ४७ ॥ 

मन् तथापि तवेष तेषु अ[मङ्ः; न तषां चयि तत्राह- तमेति । अनुजाः 
गर लाता; सद्धाश्राः यस्य तन अनुजयुक्तन इत्यथ :। तुल्ययोगः सद्ायाथ :। 
निन म्ुि्िरेख द्ोप्या च मया विना मदिरद्ाहदित्यघ्:। न्रायामिनः दोघाः 
यासा; प्रहर; यामां ताः वासु। दू. खतस्य तथा भावादिति भावः 
वराभिनोषु अभितप्यतं। भावे लट् । तषु सहत् तेषाम् मयि श्रपि चासङ्गात् 
न वराग्यावकागर इत्यध ; ॥ ४८ ॥ 

अ्र्र वंर{नियातनस्य ग्रवश्यश्चावदातनाय चतुभिः प्ररापक्षतिं दगेयन् 
परनिकारान् वसर्यत-तत्याद्ि) अरत: गठ्वः सभायां प्रसभ बना- 
तकारण इतात्तरौयान् अत एव आगत्य; सम्प्राप्तनज्जान् । नः स्रस्प्रान् 
स्रच्छिदा मर्मच्छेदिना वचसा निरतन्नन् श्रणातथन् । वस््रादयपदारवाक- 
पारुष्याभ्यां तथा व्यथयामासुरित्यथ : । तत्त गन्द सामर्य्यात् वचसां वास्या 
्रौपस्यं गम्यते इति वस्तुना अनलङ्कारध्वनिः ॥ ४ ॥ 

१। त्रल) पदि कणे बस्कन्ौग्र बवान रेदं निषे दाञजा, निद्मत्क, सोमार्क ५द्९ 

मरदिनौ धकोगगौय शवषनोग्र किदो शप्नन, (कवत नष्ठ खिति मकनंहे ङ्व्रपरोप्ठनम) उरगिर्कड) 

क कृशे शिनि । 

४४ खक्ख खरूलशननङ् यामा (ठै जाड] पशि वदरं मश्वद्ि (योगको योमोत्र विव्ष्श 

रे दीर्दयाम्। सोभिनोमगृदडं अया एर नहेट्डप्टन । 



¢ नो २८४ किराताज नोयम् । 

"उपाधत्त सपतेषु क्षणाया गुरुसन्निधौ । 
भावमानयने सल्याः सत्यद्ारमिवान्तकः ॥ ५० ॥ 

तासेत्तन्त क्षणं सभ्या दुःगासनपुरःसराम् । 
अभिसायाकमाहत्तां छायामिव महातरोः । ५१ | 

न्वध: ¦ अन्तकः गुरूसत्रिधी सत्याः क्ष्माया; भधानयने भावः सयडारमिव सपतं प उपधत्ते । 

वाच--षन्तकेन भावः सन्यडुार इव उपाचरन् || ५८ | 

प्रन्वयः। दु.णासनपुरःसरं ता सभ्याः भभिसमाय्याकं ( म्थितस्य ) मदातरीः या्रत्तां छाप्रामिर 

चणम् ठचेन्त। वाचा---- सा सभ्यं: एच्यत । ५१॥ 

अथ अनिदुःसद्निकारान्तरम् बआ्ह--उपाघत्ति। अन्तकः; र्त्यः 
गुरुसन्निधौ भोष्मद्रोग्णदिसमन्तम् एव स्याः पतिव्रतायाः क्षणाया द्रौपद्या 
आनयने केणास्बर) दिकषेणे भावं सित्ताभिप्रायम् इतः परम् अनेन पाण्डवा- 
भिभवेन एतान् स्वनगरं नघ्यामि दति एवम्भूतं मत्यङ्गारम् दव । क्रियते 
श्रनेन इति काबः। कर्णे घञ.) सत्वस्य कारः सत्यङ्गारः सल्यापनं 
चिकौषितस्य काय्थस्य भरवश्यं क्रियास्यापनायं परहस्ते यत् दीयत मः 
सत्यङ्कारः क्रियाद्ा मत्यदाच्याय प्राग दोयमानो मूल्यं कटेगय। "ज्ञो 
सात्यपनं सत्यङ्कारः सत्याक्षतिः स्तियाम्'” इत्यमरः । “कारे सल्परदरदस्य' इति 
मुमागमः । तमिव सपनलेषु उपाघत्त निहितवान्। तषां विनाप्रकरा्ै 
विपरोतवुदधिसुत्पादितवानित्यथ : ॥ ५० ॥ 

केनयमक्ष्टा सभ्यः वा किं क्षतम् ? तत्राह-तामिति। 
दुःशासनः पुरःसरः यस्याः तां तथोक्ता दुःगासनन सभां प्रति आह्लष्यमाणाम् 
दूत्य: श्नुपमजनात्” इति न ङोप। तां कष्णाम्। सभायां 
साधवः सभ्याः। “सभाया यः इति यप्रत्ययः । अभिष्रायाकं' दिनान्त 
सय्याभिसुखं सितस्य इति भओेषः। “मायो नाग्रदिनान्तयाः' इति विश्ः। 
लक्षशेनाभिप्रतो चाभिमुखे"ति अअरव्ययोभावः। महातमः सम्बन्धिनोम् 
राठत्तां छायामिव तां क्रष्णां छणम् एे्तन्तं न चिरं जगुष्ठितत्वात्। नापि 
किश्चत् व्याप्रियन्त माध्यस्य्रभद्गभयात्, तेतु अकवत एव साक्तित्रमातम् 

8> | दुग् मलो्फट्ल मन्न खांमा्त स्टत्रम वदशत कर्रिगरण्लि, उशात्ड भनंम्लारय खोमग्रा 

सवन श्डेशरिलाोत, रषदा मरष्ण्टेकितौट्का खोमोतिनट्क वायि कत्रिग्राषनि। 

«° । गैलन्ै शैखिदर) (रोगफौर्क रीष (डानि छक्रसनमत्िषाप्न यानप्रन कर्न प्रषा (वन 

ऊस ए्त्र दि मडाङ्कात्रवर अट्नाडोव नम कत्रिग्रार्नि। र्था र्॑व्र गुव्र सामि डर} किक 

( प्कोग्दतिभैप्क ) शनभ सोनय्रन कब्रिद, गृङ्खा (वम उमम हे कगदे वमन) थङ्मं कश्रिन | 



एकादयः सगः । २९५ 

अयथाथक्रिथारम्ये; प्रतिभिः किं तषेत्लितेः | 

अरुष्येतामितोवास्या नयने बाप्मवारिणा | ५२। 

सोढवान् नो दशामन्यां ज्यायानैव गुणप्रियः | 
सुलभो हि दिषां भङ्गो दुलंभा सत्खवाच्यता ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः! यथथाध जियारग्भ : पतिभिः दखितेः तव किम्? इति इव वा्यवारिण) चस्या नयने 

भरुष्यताम् | वाच्--बाष्यवारि नयने थरसुणत् | ५२॥ 

अन्वय्यः। गुणप्रियः ज्यायान् यृषिष्ठिरः एव नः चन्तं दणं सादवानः प्रा भङ्गः सुलभः, सतभ् 

प्रवाचाता दूल्भा। वाच गुणिय ज्याग्रसा युधिषिरिण न्ता दश स।दा || ५३॥। 

्रखिता इत्यथ; । अत्र आक्लव्यमाणायाः क्षणाया आक्र्टारं प्रति 
पराद्य खत्वात् त्तच्छायापम्यम् । तयापि तां न सुञ्चति इति दुःशासनस्य 
तरूसाम्यम् । ५१ ॥ 

अथास्याः तादान्मिक्रमयाधाय्ये वगयति--अग्रथाघधति। ब्रग्रधा्याः 

मिष्याभूताः क्रियारग्ाः पतिगन्द्प्रहत्तिनिसित्तभूतकमभ्नीदयागाः येषां तेः 
ताम् अ्ररत्तद्धिः इत्यप्रः तव सम्बन्धिभिः। पान्ति रत्तन्ति इति पतयः 
भर्तारः । “पातेडतिः” दति ज्रीणादिको डतिप्रत्ययः तः ईत्तित्तः अवेलितैः 
किम् ? न किञ्चित् फनम् रस्ति इत्यधः। इतोव दृलयः विचाय्यव 
इत्यत्र त्ता । वाष्पवारिणा श्रस्याः कष्णाया; नयनं श्ररुष्यताम् श्रात्रत्त। 
रुधः कर्मणि लः। अशर्म ररोदत्यथः ॥ ५२॥। 

ननु भवड्िः किमथ्मसमथैः इवोपेचितम् तव्ाह-सोढ्वानिति। 
गुणाः प्रिया यस्य सः गुणप्रियः । “वा प्रियसछेति” परनिप्रातः। ज्यायान् 
्रग्रजः युधिष्ठिरः एव, चद शब्दात् दईयसुनि “ज्यादादोयकषेति” आक।रारेशः । 
नः श्रस्माकमन्ते भवामन््यां निक्लष्टां दणमवश्यां सोदट्वान् न तु वयम्। 
किन्तु तद्वरूदा इति भावः । ननु शत्पन्ना महतौ अ्नयकारिणौत्या- 
शद्ध द--सुलमेति । दिषां विदहिषां भङ्गः सुलभः का(लान्तरेऽपीति रेपः । 
मत्सु सल्ननेषु अवाचता अ्ननिन्यता दुलभा, न तु शतुपेक्ता । हि प्रसिद्धौ । 
गलृपैक्तातः लोकापवाद एव बलवान् तस्योतुपत्रस्य पुनरप्रतिविघेयत्वात् स 
च ममयोल्लङ्नं स्यादेवेति भावः ॥ ५२॥ 

23। मरने द््मोनघ्नव्रं कव्राकृष्ट) नेक्ोग्नोमिनो (फोगगौप्क निन्य सदीखम्यषिडि मशोरक् 

आविर् प्वाव्र श्त प्गकाल खवट्नांकन कर््िग्राशटिति। 

>| खनर्थक भैखिनोगषागे गेडिगिनट्क नितरोक्र कविर) (गग कि श्टै८दः रर्] ओघ्लोषएटम) 

करित्राहे (वन (यौगेभोत्र यवन रोद नग्रनधयलक यनू कग्िष्राषिल। 



२९६ किरातालु नीयम् । 

-स्यिलयतिक्रान्तिभोरूणि खच्छान्याकुलितान्यपि | 
तोयानि तोयराशौनां मनांसि च मनखिनाम् ॥ ५४ 

धत्तं राष्ट: सह प्रोतिवरमस्प्ाखसूयत । 
असन्त हि दोषाय कूलच्छायेव ३विता ॥ ५५ ॥ 
न्वयः । तीयराग्रौनां तीध्रानि मनस्विनां मनांसि च शिव्यतिक्रान्तिमौरूणि घाकुलितानि भप 

स्वच्छानि (भवन्ति) । वा-व1-- + तदै; +- सनीनिख् + भीसनिः भाकृनितिः स्वच्छ; (भूयते) । ५४॥ 

थन्यग्रः। घा लराषटः सह प्रीतिः भष्यमसु दरम् भरसूग्रत। ( ग्रतः) भसन्मतौ कूलच्छाय्रा इव 

मेतरिता दाषाय्र (मवति) । वाच प्रीया वैरम् ध्रसूधरत। भमन्मत्या सेवितया (मूयते) ॥ ५५॥ 

ननु शत्रवे राज्ञां कः नामापवादः प्रतु्रत कौ्तिरेव इत्यागद्य सत्य 
सं एव समयोल्लद्कनकनङ्कतिकोचया मदहाजिन्दानिदानम् इउत्याणशयेनाद- 
स्थितवति । तोयगग्रोनां ससुद्राणणं तोयानि मनस्विनां मनांसि च ममानि 
भवन्ति । उभयं विगिनटि--श्थित्यतिक्रान्तेमर्ध्याटोल्नङ्नात् ₹इतोः भोरूगि 
श्रत एवाकरुलितानि मङ्कोभितान्यपि खकच्छानि यकलुषाणि न त्वरन्ते दत्यथः 
मनसो त्रय ग्रुधिष्ठिर इति भावः। अत्र तोवानां सामान्यतो सनख्विनां 
चाप्यक्लतानामेव गुर्ताल्यात् श्रोपम्यस्य गम्यतया तु्ययोगितालद्कारः । 

गुणखात्र मोरुत्वं स्वच्छता च ॥ ५४ ॥ 
ननु श्रजातगतोः सखज्ञनतैरे कि कारणमिति? अआणशद्भ अस्मत्सौहादे- 

मेवेत्यादह-- घात्तराष्ररिति। घन्तराष्रः तराप: सह प्रोतिः सौहारंम् 
एव अस्मासु विषये वैरम् असूत सूत्रवतो। स्यतः टेवादिक।त् क्तरि 
लङ्। ननु सोहद व॑रजनकं चेत् विप्रतिषिद्धम् तत्राह - मदिति 
हि यस्मात् असन्तो दजेनेन सङ्गतिः कूनस्य श्रासन्नपातस्य नदोतरस्य 
छाया दूव सेविता सखिता मतो दौषाय अनघाय भवति न खलु दृजनः 
सुजनवत् मित्रद्रोदपातकं पश्चतोति भावः । उपमानुप्राणितः श्रयमर्थान्तर- 
न्धासनासालद्यारः ॥५५॥ 

८2| नैश्थग्र (एषि नुदि सोभाप्ततर हे प्रम 94 म केिप्राष्प्लिन । कट मत्क प्र॑मन 
र्नड बर्बर कांनाणः० स्कृ गोल; वकि स्स्छनममोप्म अरि") एन. ( खर्द् (लाकाभ॑वोत्न 

4कव्]प ररे यात्र उ} अ्रव्ट्नोपन क्व वात्र ना। 

५८६ । छनर्धिमगृष्व खन् सोत्र सनङ्ितानैतं मन् ठेठ अवाकोनड्वत्न खोक, ‰ढ३;९ नध्ड्कट्ि 

ॐटे्।5 शष्ठ ५1८९ । 

01 शृडत्रटेनुखतिष्व्र मश्टि (मोहरे चोमा यरि गकंड1 ठिर्गोधन् क््रिशा्छ। कन 

न), खोमन्नशण्न ननोर एोग्राप्र यायम नष्दरत्र काश पश्छनन्क अश्न कत्रिग्राऽ (नौदनिमिड 
ङ्टेश्र भोघ्क 1 



एकादशः समः | २९७ 

अपवादादभीतस्य समस्य गुणदोषयोः । 
ध १ , 6 ] १ 

अरसदत्त रहो हत्त दुवि भावः विधेरिव ॥ ५६ | 
॥ 1 सं § ५ (नि (> ध 

ध्व क्षेत दय सदयः परिभूतस्य म परः | 

ययमः प्रतोकारं भुजालम्ब' न लम्भयेत् ॥ ५७ ॥ 
५ 1 => 

अवधयारिभिर्नौता हगिगेस्तुल्यहत्तिताम् | 

अन्योऽन्यस्यापि जिक्भीमः किं पुनः सहवासिनाम् ॥ ५८ 

अन्वयः। चपवादात् यमौतस्य गृखदाषयाः समय यनदत्तः वरतः विधः ठत्तस् इत्र दुविभावम् 

{ भव्ति) वाचा--्रतलन दूनिमवन ( मूयत ) | ५६॥ 

अन्तयः। परः परिमृतम्यसे हदल नद्य; प्वःसंत, वद भरमपंः प्रतौक्तार' म्जानंम्बः न नम्भयेन् | 

गचा--हस्यन ्वष्य त, श्रमस्य प्रतौकारः मुजानलम्बः नभ्य त ॥ ५७॥ 

सन्येय; | भजरिभिः , धरवधन हरिति; तन्यश्रत्तिता नीताः ( व्रः) चन्योऽन्यस्य माप निक्रौमः 

महवासिना कि पुनः? वाच तृन्य्न्रतितां नौतः ( स्माभि: ) होप्रतं ॥ ५८॥ 

न्नु ्वादावरेत्रं ठषां व्रत्तम् श्रविन्नाय कथं मतौ क्ता इति आश्य 
किं कुमः दुजनकतत्त दुविन्नेयमित्याद,--अपवादादिति। अपवादात् 
जनाक्रोगात् श्रौतस्य अजुगृष्छमामस्य त्यथ गदटौघयोः समस्य 
तुन्यवददेः, निग्रहानुग्रहौ गुण्टाषयारननुरुन्धत् दत्य विधो अ्रप्यं- 
तद्विभेषगं ग्रोज्यम् । श्रसट्तत्तद् राचारस्य धत्तस्य तस् ईहितं विषै 
दवस्य ठत्तसिव दृविमावं विभावधितुमशक्यम् । किन्तु काय्य कसमधिगभ्य- 
सित्य्रः। भवयतण्यन्तात् कच्छा खन्त॒प्रत्ययः ॥ ५ 

ननु एवे मानो कष्टः परिश्चूना जोवमि तत्राह--ध्व'शेतति। परैः 
णलभिः परिभूतस्य मै द्यं लये ध्वंसेद श््येदिव्यधः। ब्रभपः कर्ता 
प्रतीकारं प्रतिक्रियारूपं सुजालब्ब' दम्तावनस्बनं न लम्भयेत् न ग्राहयेत् 
यदि दयेन इति शेषः । सत्य जवामि प्रतिविधित्यानतु निलज्नतया 
इति भावः ॥ ५७॥ 

ननु तवेव कोऽयममिमानः? तल्राह--भ्रवधयेति। श्ररिभि 
अवधघय परिभूय हरिणं; सग; तुल्यह्त्तितां तुल्यजोवनत्वः वन्याहारता- 

०७1 सारो (नाकोगदौधतं छपर नोर, तोय 8: वाङ इतावृक्ति, 4 (इन बूढं क्न काकी 

निदोर1व काप्याद् शरस कधछननोद। 

०१। भवभरिष्रं मनोय स्मय मणे व्दलम र्टेया वाठ ; यनि त्र्म्बं सशष्क यजोकोत्र शक्न 

ॐ] दनशन यङ्ग न कना | 



२९८ किगताजे नोयम् । 

“तिव कल्यनमरस्य निःसारत्वाक्लघोयसः | 

न्द्रिनो मानहोनस्य ठण्सय च समा गतिः ॥५६॥ 
ॐ 0 

अलद्धम' तत्तदुदक्ता यद्यद् च॑महोभ्ताम् । 
प्रियतां ज्यायसो मा गान्द्हतां फेन तुङ्गता ।।६०॥ 
अन्वयः । शक्ति. कन्दनमस्य निःसारत्वात् संघोयसः मानहीनस्य जन्मिनः ठण्सयय च गतिः सम। 

( भवति )} वाचा--स्भया गत्या ( मूयते) ॥ ५८ ॥ 

न्वयः! महीशां यत् उस: तत् तन् यनद्यः खोता मत तद्गता न्यायरक्षी' प्रियतां कैन म 

गात् > वाचा-तङ्गतया उ्यागरसौ प्रि्तामा गाधि £०॥ 

मित्य; । नोता: प्रापिताः बयं पच्चापोति गेषः। ऋ्न्योऽन्यस्यापि जिन्ोमः 
लज्नामरे। महहवासिनां मदहचारिणां किं पुनः? प्रागीव जिद्छोम इति 
किसु वक्तव्यमित्यघः ? क्रि्यायोप्री मम्बन्धमःमान्ये षष्ठो ¦ ततर वयं पञ्चापि 
तुल्याभिमाना एव ददतु मदेकमाध्वः क्मवि सुनिशासनात् मयानुष्टोयत 
दूति भावः ॥ ५८॥ 

ननु तरि द्ःखकनिटानमन्तःग्तमान एव त्यज्यतामिव्याशद्य तयागे 
टोषपमाद्--ग्क्रीति। णक्तिवेकल्यन उत्माद्धादिगक्तिवेघुय्यरण अवम 
सामध्यविरर्ण च नम्रस्य प्रह्धोभ्रतस्य विध्ेयभ्रूलस्य च निःमारत्वात् 
दुबलत्वात् श्थिर।गरद्धितत्वाचच “सारा बलं स्थिगांग च" इत्यमरः । लघोयमः 
गौर वरीनस्य नोरसस्यं त्य मानटहोनस्य जन्मिनः जन्ताः। ब्रोद्या- 
दित्वादिनिः। दलछगस्य च गतिः श्रवस्या समेति मानदह्ोनस्य ठदपि 
निक्रषट्रलात् न ल्याज्या मान इति भावः। स्षालद्धारोऽयं तदनुप्रागिता 
इयमुपमेति अरनेकायदटोपिक्रति व्यज्यत ॥ ५९. ॥ 

मानत्यागे दाषमुक्ता तत्सद्वावे पड़भिगु णमाह-्रलद्यमिति। महो 
शतां पवतानां सम्बन्धि यद् यत् द्धादटिज्म् उच्चं: उन्नतं तत् तत् अरलङ्ुगम 
उदोच्छोत्प्र च्य तकयिला इति यावत्। मदां महात्मनां तुङ्गत। 
सानोन्रत्य' ज्यायसीं प्रियतां प्रियत्वं कन च्त्ना मागात्? न कंनापि 
प्रियत्व' गच्छत्य <त्यद्र;। रिन्तु तुङ्गत्वनेत्यधः। आर्गिषि माङ लङ्। 

८५८ । मरम् अम) नितित्क शद्धा कविद्] नृद्भव मनन सोभ्मेड सौविक) विदान कव्रारग्राष््। 

4 स्वृद्ा पोगर प्प छदे श्रा मह्व्श्रीनिष्तेव्र निकटे नप्ठिडं ह्ङेव्, (न न्क योद 

कं) क; 

५८। प्य मरानशेन् शूप ठेदवाशानि मिनद विप्रं नस वः (नोक्ना (शड् जोववह्)न, उशत 

वर नामथादिदरिष्टे अदन खनोव नीव्रन नेद त्रवश] मगन) 



एकादशः सगः। २९२९. 

तावदटाश्रौयते लच्छधा तावदस्य स्थिर यशः 

पुरुषस्तावदेवासी यावबन्प्रानात् न होयते ॥६१ ॥ 

स पुमानथवच्जन्द्ा यस्य नानि पुरःम्यिते । 
नान्यामङ्ग लिमभ्येति सद्धायामुद्यताङ्ग लिः ॥६२। 

अन्वय; । तावत् एव सच्छा राग्रौयते, तावत् प्रय यणः सिरः ( मवति) तावत् एव चरम} 

पुरुषः यावत् मानात् न रौयते। वाच-- लच्छी; घ्राति, गरणा स्थिरेण ( भयते), प्रमुनः 

एसषण ( भूयते )॥ ६१ ॥ 

अन्वध्ः। सः पुमान् भ्य वन्नन्द्रा) यस्य नान्न परस्थितं (सति) सख्यां उथ्ता ङ्क्ल 

अन्धाम् शङ्गः न चभ्यति। वाच--तेन पुमा भर वज्नकान।ा ( भूयते) उद्यतया ङ्गः न्धा घन्यः 

श्रद्ध स्विः न भ्रभौयते॥ ६२1 

त्ररोऽप्रवादः । देंवादनिच्छतीऽपोच्छम् उत्पादयति ओषधघधवदिव्यध 
आगंसनाय मागोःप्रयोगः। उदोच्येति ममानकत्त कत्वनि्दशः कचित 
योगदशनात् सोढ्व्यः। कचित् उदौच्छमिति पठन्ति। तत्र यत् यत् 

उचः तत्तत् अनङ्नम् अवलोकमोयं न च उल्ल्नोयसिति। अतां महताम 
इत्यादि योजयन्ति ॥ &० ॥ 

तावदिति। किञ्च तावदेवासौ लच्छया च्राग्रोयत। तावदस्य पुसः 
यशः स्थिरम् । तावदेवासौ पुरुषः । युरुषत्व न गखत इत्यथ : । यावत् 
मानात् अभिमानात् न होयत न स्चेण्यति। मानद्ौोनस्य न किञ्चित् 
शभमस्ति इत्यथ: । ६१ ॥ 

सदति। स पुमान् श्रथ वज्नन्मा साथ कजन्मा यस्य पुसो नाम्ि पुरः 
अग्र स्थित सति संख्यायां पुरुषगणनाप्रस्तावे उद्यता गुणमधिक्लत्य उन्न- 

मिताङ्गः लिः अन्यां दहितोयाम् अरङ्ग लिम् उद्यताभमिति शेषः। न ्रभ्यति 
न प्राप्रोति। अददितोयल्रात् ्रस्यत्यय एतन्पानरटह्तिस्य न सम 
वतोति भावः ॥ ६२ ॥ 

४०} गरक्दठममृषर्त वा) योङ) ( गृक्राति ) य, कर्मभू) पटे अलख ; रेषा तिम मङ्ग 

माट्नीन्न खा (कन >) खडि ग्र दख ङ्ङ्प्वं ? 

७५ । नकश उङरिनरे शूक्रषट्क सांयग्र कविना शीप्कन, उरन् शूकष्रव य श्नि थापक, २टक्रिनरं 

लोक् शूक्रष् गत्वोषा हब; यरुकिनि त्न मोनरौन ना ङ्व। 

४२। सोशोवर नाम यल्थ शोकघने वक्रदशगेनोव मनृषठ यूनि त्रिखोब्र ख्कूनिद्क योन) रप्र, 

मे नकप छग तार्थक। 



२०० किराताज् नोयम् । 

दुरासदवनज्यायान् गम्यस्तुङ्गोऽपि भूधरः । 
न जहाति महीजस्क मानप्रांशमलङ्ाता ॥६३। 

“गुरून् कुवन्ति ते व श्यानन्वर्था तैव सुन्रा । 
येषां यशांसि शुभाणि ङपयन्तोन्दुमण्डलम् ॥६४ ॥ 
उदाहरगमाभौःषु प्रथमे ते मनखिनाम् । 

शुष्वो ऽ शनिरि वामर्षो येररातिषु पात्यते ॥६५ ॥ 
अन्वय; । दुरासदवनञ्यायरान् तुङ्गः पि भूधरः गम्यः. महौजम्कः मानप्रां्ः ( पुरुषः) भ्रलद्यता 

न जदाति। वाच्- + + +ज्यावस्ा तुङ्न भूघरेण गम्येन (भूयते) मरौजस्कः मानप्राश्चः 

खनङ्तया न होयते | ६३५ 

अन्वयः। ते ( नराः) वण्वान. गृन् कुवन्ति, त; वमन्धरा अन्वा ( भवति), वेषां गमाखि 

यासि इन्दुमण्डलन' ङ पदनि वाच्प-तेः नः व्या गुरवः क्रियन्ते, वसुन्धरथा अन्वयया ( भूतं ) 

पमं : प्रभाभिः इन्दूमर्डन्त' ङ प्यते ! €} 

दुरासदेति।! दुरारदेवंनः ज्याघान् प्रदः तथापि तुङ्गोऽपि भ्रुधरः 
गम्यः गन्तुः ग्क्वपव। प्रसिद्धं च एतदिति भावः मरीजस्क प्रताय- 
सम्पन्न मानप्रांशु' मानोन्नतं पुरुषमिति भेषः । अलद्यता न जहाति । 
कदाचित् मानौ लङ्यितु' शक्यते इव्यय: । गिरेरपि गरोयान् मानाभिक 
दति भावः। अत्रोपमानात् भरुघरात् उपसेयस्य मानिनो घम्मान्तरसाभ्ये 
लङ्खयत्व न श्राधिक्यकधनाद् व्यतिरेकालङ्कारः ॥ ६२ ॥ 

गुरूनिति । ते नगः वंश्यान् अन्वये भवान् गुरून् कुवन्ति प्रथयन्ति , 
स्वनाख्ना व्यपदेशयन्ति रघुदिलोपादिवदित्वघ:। तेनेरेः वसूनि घनानि 
धरतोति व्न्धरा। “संज्ञायां तजि” इत्यादिना खच्प्रत्यये “खचि इस्तः” 

इति स्वात् नुमागम । अन्वया अ्रनुगताथां तषां वसुभूतानां धारणदिति 
भावः। येषां श्श्राखि यशांसि इन्द्मण्डलं द पयन्ति लल्जयन्ति यशसो 
निष्कलङ्कत्वादिति भावः। ईदहगं हि यशः मानमहत एव सम्भरवतोति 
तातुपर्य्याध; । दोधातोख्यन्तात् लट् । “अर्ति ' इत्यादिना पुगागमः । 
अत्र छ पणस्य साटृश्यपयवस्ानादुपमालङ्ारः ॥ ४ ॥ 

८2] दर्भ खद्रटम भर्रियृक् येन्नठ उ्षत्र (नोष्ठत् भया र्टैम्रा यात्के; ङि (व रखनमोनौ 
म्व॑द्नोदठ शक्कर, शाटक समयस्व्/ ड कथन जानं क्वन्) खर्र मनो राङ्क लख्वन् कद्वि्ड 
कड ममर्थु नट्ङ्। 

«5 | सोषा छववद्ना त्रान एखग्रडनत्कं लब्छ) (श्र, (पडे मक्त मवे शत्र दुरमदद्रकितरत्क मश्ाशरक्रस 

कर्द प्न ; वदः जङ् एवारे यशकत नीर्णुकनाम इष | 



एकादशः सगः । २०१ 
“ # 0० ९ 

न सुंख' प्राथ्ये नाध मुटन्वद्ौचिचञ्चलम् । 

नानित्यताशनेस्वस्यन् विविक्त ब्रह्मणः पदम् ॥६६॥ 

प्रमा मयशःपडङ्मिच्छेय' छड्मना क्तम् । 
वेधव्यतापितारातिवनितालोचनाम्ब भिः ॥६७॥ 
न्वयः) चैः श्रम; शुष्कं अशनिः इव भरातिषुं पाव्यते मनस्विनां प्रमे तै गाग्रीःषु 

उदाहरणम् । वाचा--ये भसषं म् भशनिनिव पात्ति प्रय्मः तेः उदादरयन (मूयते) ॥ ६५ ॥ 

भ्रन्वथ्रः। उदन्वरीचिचचन्त' सुखदं न प्रयये, चथ न प्राध्वरे) (किंञ्च) अनित्यताश्नैः 

वस्यन् विर्विको' ब्रह्मणः पदः नप्रायय। वाचा-मवासुतःन प्रायतत, ध्य न प्राश्यंते, वष्यता 
विविक्तः पट न प्राथ्यते। ६६ ॥ 

अन्दयः] चछद्मना क्रतम यगःपङ््ः वेघन्यतापिताराति्वनितान।चनाम्ब भिः प्रमादम् इन यम् । 
वाचा --मयांइप्यत॥ ६७ ॥ 

उ दाष्टरग् मति । दरमषः क्रोधः रष्क नोरसे ्रश्निरिव अदानिपु 

विषये पात्यते प्रक्सिप्तं । मनस्विनां मानिनां प्रथमे अग्रेसराः ते आआभोःषु 
पुसषेरेवं भवितव्यमेवेरूपासु उदाहरमं भवतोति शेषः । गामादिवद्पमानं 
भवतोत्यघः । तोन व्याज्यो मान इति सन्दभाय : ॥६१॥ 

तदुक्तम् “श्रभिद्रोेण भ्ूतानाम्'' इद्दादि तत्र युग्म नोत्तरमाड-- 
नेल्यादि। उटन्वदोचिरिव चञ्चलं समुद्रतरद्वदस्थिरं सुगः कामं न 
प्राये न इच्छामि। तथा चद्धनम् अयद्चन प्राथये। {कद्ध अनित्यता 
विनाशिता सव ्रशनि;ः तस्पात् तस्यन् बिभ्यत् । वाश्चराश' इल्याद्रिना 

प्यन् प्रत्यय; । विविक्तं निबौधं ब्रह्मणः वेधसः अ्रात्मनः पद्यत इति पदं स्थानमं 

एेक्यलक्तषणं सुक्ति्ध न प्रायये। एतन यदुक्तम् “उच्छटः जन्मतः कत्तम् 
इत्यादिना तत् समाहितम् ॥ € 

परमामिति किन्तु छदना कपटेन क्तं शत्रभिरिति शषः 
अथश्रः एवे पङ्मिति रूपकालङ्गारः । वेधन्य न तापितानां दटुःखोक्तताना- 
मरातिवनितानां लोचनाम्ब भिः प्रमाष्ट त्ालयधितुमिच्छयम् अनि 
लपेयम् । इपिघातोल्िङि रूपम् ॥ वेरिनियातनातिरित्तं न किद्धि- 
दिच्छामोत्यथेंः ॥ &७॥ 

५९ | वुकोदा नौतन गकरी्य अननिनखत्नव च्छाय सराीरिणेघ्न खम्रपदक्षणे कन्व, ऊङ् दोर् 

मनखिन्मैवर यथन 4द९ उशीरे शूक्वकोत ््बनोत्र पकषशदन् शून । 

७४। चखोमि कल्दिदन-एकन छ्य एर न सरथं लङने), सशि अनिदाखातगं अनन रेष्ठ शोट 
श्रे) खद् उश्राचेतछ एशि >।। 

५। णानि नककर्ुक कणृठेकृठ ययद्माक्रने लक--रव्ववाागिर अगोखिव्निरागप्नत् नयनोश्रू हव) 
क्न कतिघ्ड रेष करिि। 



२०२ किराताज् नोयम् । 

अपरहक्ताऽथवा सद्धिः प्रमादो वास्तु मे धियः 

अस्थानविहितायासः काम जिह्ृतु बा भवान् ॥६८। 
वंशलच्छ्योमनुद्ध, व्य समुच्छेदेन विदिषाम् |¦ 
निर्व्वाणमपि मन्य ऽहमन्तरायं खयथियः ॥६९॥ 

अजन्मा पुरुषस्तावट्गतासुस्त. णमेव वा । 
यावन्न घुभिरादत्ते विलुप्तमरिभियशः ॥७०॥ 
अन्वयः | श्रद्वा सहिः ( यद्ध ) च्रपद्स्य, मे पिघः प्रसादो वा भ्रस्त, भवान् भरपि भनम्थान 

व्ह्धितायासः (सन्) कामः निङ्कतु । वाच--सन्तः (मां) पटसन्ति, प्रमादेन मूग्रता भवता 

विदितायासेन फौयताम् ।। €८ ॥ 

अन्वयः । शदः विदां ममुन्छर्देन वशनच्छीम् अनद्य निर्गम् अपि जप्रवरि्रः अन्तरायः 
मन्य । वाचा--मन्रा निर्वाण श्रपि चन्तराव्रः मन्यते || ६९ ॥ 

श्रन्वयः। पुरुषः वावत् ्ररिमिः विननूप्तः वयश; इषुनिः न राद तावत् यनन्मा ; गताप्रुः ठणमेक 

चा। वाच्--प्रसपण चादोयतं, खजन्मना, गताना टन वा ( सूयते )। ७०॥ 

एव तदहि “य; करोति वधोदटक'' इतुप्रक्दोषः स्यात् इईत्याशङ्घामङ्गोक्षत्य 
म्तानिनं दोषायेति न्यायमासित्य गरुग नात्तरमाह- अपदस्य इत्यादि । 
अथवा सद्भिः परङ्टितेः अ्रपद्स्यं श्रपदसिष्य इत्ययः । “वत्तमानसामोप्य 
वन्तमानवदा'' इति हमतखछन्तात् कमणि लट। ्यन्तम्तु श्वान्तः प्राठः! 
मे धियः प्रमादाऽनवधानत्व' वा अ्रस्तु। भवानपि श्रस्ान अ्रयोग्यविषये 
विहितः आयासः हितोपदेशप्रयासा येन सः तथोक्तः विफनलप्रयन्नः सन् 
इत्यथः । कामं जिद तु लस्जताम् ॥ ६८ ॥ 

वगेति। अदं तु विदहिषां गव्रणां समुच्छदटेन विनाशन करान 
व'गशलनच््मोम् अनुदत्य श्रपुनरावत्त निवाणं मोन्रमपि जयखियः अन्त 
रायं विच्र' मन्य । नतु पुरुषाधेमितधः। किसुत अन्योत्सवादिकमिति 
भावः ॥ €< ॥ 

नन्वयं त दुराग्रह इत्यत आह-भरजग्मति। पुरुषः यावत् 
अग्भिवि लप संद्रतं यशर इषुभिः न आदत्ते र'रिवघेन नप्रत्यादरति 
इत्यथ तावदटजन््रा श्रजातप्राय इलयथ: । ननु अजातोऽपि जननानन्तर- 
मुपयुज्यते एवेति ्रर्च्या पत्तान्तरमाह-गतासुः खत गरततुदय 

८५ । मावत् वामाय चगकोनङे ककन, किष््। खायो वृद्ठिःमोश्डे ठेगङ्ठि र्ट) वाकृक, धव 
सक ट्ने य्न खोकावर कविष्] स्ननिङ नब्डिर इन । 

८२ चखांभमि नकरिनौनाष्ड वहणत्क्ोत्र ठका मोदनः नां रत्र निरसामत्कड अंसनेञ॥ षव्र 

-वलिद्ग| गर्न क्त्रि) 



एकादशः समः । २०३ 

अनिजंयेन दिषतां यसाम: प्रशाम्यति । | 

पुरुषोक्तिः कथ तद्िन् ब्रूहि त्व' हि तपोधन ॥७१॥ 

क्रतं पुरुषशब्द न जातिमाचावलम्बिना । 

योऽङ्खोक्ततगुणेः खाष्यः सविक््यम्दादतः ५७२।॥ 
यन्वय्रः। यस्य स्रसष; हिषताम् चनिजवेन प्रशाम्यति, तसख्िन् पुरषक्तिः कथम् ? ( ह तपोधन । ) 

सहि धरदहि। वात्--चमपः प्रणम्यते, परुपानत्ा ( मृयते )., चव्रा उच्यताम । ऽ?॥ 

चन्वयः । जातिमातात्रनम्बिना पुरषशन्दनं छतम्, भङ्गोक्तगृचेः यः द्यात्यः (सन् ) सनिष्मयम् 
उदाद्तः ( धवति )। वाचा-+- ।- ययाध्यन उदानेन ( मूृग्रते ) | ऽर ॥ 

इत्यथ : । सतोऽपि प्राक उपनरुक्ततान् इति ग्रङ्च्यार---तगमेवेति । ठणतुल्य 
दत्यथधः। श्रकिजित्करस्त॒ तकाल्यानुपयोगात् जोदन्यत इत्यथ्:;। अतो 

नाद माग्रहात् ब्रवोमि किन्तु वोरधमयमन्पालयामोति भावः ॥ <२॥ 

मर्वथा वैरनिर्यातमः कर्तव्यमित्यक्तं तदकरणे पुरप्रगुणानां 
हानिदोषमाह--अनिञ्येनति। यस्य असप; क्रोधः ददिषतां शत्रषा- 
मनिजयेन निर्जयं विना एव प्रताम्यति! उपलनच्नषे ठतीया। तस्मिन् 
पुरुषः इत्यक्तिः पुसपणब्द्ः क्रश्म् ? न कथ्र्िदिव्यथ्ः) प्रञ्तत इति 
गणः । प्रवरत्तिनिमित्तस्य पुरुषकारस्याभावाहदिति भावः। ई तकाध्रन! 
त्वं हि त्वमेव त्रि कथय । नच ते किञ्चित् ्रविदितसस्तोि मावः। 
"हि खेताववघारगः इत्यप्रः ॥ ७१ ॥ 

ननु पुरुषत्वजात्यव ` पुरूष।तिप्रठत्तः क्षिं पुरुषकारेण तत्राह-- 
करतभित्यादिदयेन । जातिमातावनम्बिना जातिमाताभिघायिनः पुम्प- 
््ट् न क्तम् अलम् । न तन किञ्चित् साध्यत इत्यधेः) अत्र गभ्यमान- 
माघनक्रियापरत्नया करणत्वात् दठतोया इत्यक्त प्राक्र। क्तमिति निषे 
श्राधमव्ययं चादिषु पठल्यत। मत्यं ज(तिमातेऽपि पुस्षणष्द्ः प्रवत्तत, 
परन्तु न असौ पुसाम् त्राशास्यः। प्रखादिसाधारसयादिति तात्पयःयः। 
तधि कौटक शआराष्य इत्याशङ्घवाह--य इत्यादिना अरथेदयेन। श्रह्ो- 
तगुणः गुणपक्तपातिभिः यः पुमान् स्राष्यः मुत्यः सन् सविस्मयं 

ससम्भमम् उदाहतः कथितः पुसा ईटगशेन भवितव्यमिति 
निद्रितः ॥ ७२॥ 

१०। शक्रस् (य ग्वा गकक्षनविनुश् यम् खञ्च घाव यसानिवन न) कम, (म नीह उदक 
यज\उ्थाग्र, मृरुट्ना वमन कि रभ॑दनार् वत वा| 

१३। ग॑द्क खव्रनाों क्रियां यारोत्र समर्यं यगेमिडठ श्र, सोह्ाट्क शूक्ष वने] वोग्न किक? श 
टप्णोप्न | सागेनिरे 4 कृष] दनलून्। 



३०४ किराताजु नोयम् । 

ग्रसमानमिवौजांसि सदसा मीग्बेरितम् । 
नाम यस्याभिनन्दन्ति द्िषोऽपि स पुमान् पुमान् ॥७३॥ 

| ॥ युग्मकम् । 

 यथाप्रतिन्नं दिषतां युधि प्रतिचिकोषया । 
ममैवाध्येति ऋपतिम्त प्य्चिव जलाञ्जलेः ॥७४॥ 

अन्वय. } सदसा गौरेैरिर ( सत् ) भःजांधि ग्रभमानम् ॐव ( स्थितं) वल्य पुनः नाम हिषोऽपि 

भ{भिनन्दन्ति क पुमान पसन् । वाचा--! नम रिष्रद्विः धभिनन्यते) तन पुसा पुसा 

( मयत ) | ७२ ॥ 

अन्वयः । नरपति; वथाप्रतिन्न युपि द्विप्रतां प्रतिचिकोप्रवा दप्यन् जन्नाजस्नः एव्र मम इव धरध्यति। 

वाच्ा-नृप्रतिना ठष्यता हमेव घौ | ७४ ॥ 

यरसमानमिति। किञ्च सदसा सभया मौरषेण ईरितं कथाप्रसङ्गः षु 

मौरवपूवेकमुच्वारितं सत् न्रोजांसि ग्वत तेजांसि ग्रसमानं गित् इव 
स्थितं यस्य पुसः नाम दिषाऽपि अभिनन्दन्ति श्ननुमोदन्ते। किमुत सुद्धदं 
इति भावः। म पुमान् पुमान् एुरुषलेन मख्यत इत्ययः । प्रथमः पुरुषगन्दः 

जातिवचनः, दितोया गु्वचनः म एव द्याघ्यः। अत पुमन् पुमान् दति 
तातप्धमाव्रमेदभिन्रणब्दाधरपानरुक्तयन ल्ग नाद्नुप्रासाऽलक्गारः। तथाच 
सूत्रम्--'तातुपयभटदवुक्त। नाटानुप्रासः"' इति ॥ ७३्॥ 

ननु सत॒ भोमाटिषु तवंव अय कऽभिनिवैशः इत्यत आाह--तधेवि ! 
सपति: युधिष्ठिरः यथाप्रतिज्ञः युधि दिषतां प्रतिचिकोषया दिषतः 

प्रतिकत्त॒म् इच्छया प्रतिन्नानुलार्ण्व जिघ्रांसचेत्यघं;। ठष्यन् पिपासुः 
जलाच््रलेरिव ध्यति इच्छति काखसिव्ेः मटायत्तलात् मामेव 
स्मरति भरतः अयं मम अ्रसिनिवेण उल्यधः। "श्रघोगर्थ' त्यादिना कमणि 
ष्टो ॥ ७४ ॥ 

१२॥ सश्मि'ल सकक् नुक्व् (कत यन्मन समकः, (गव) (म शकृद् छनयोरो वाङ्तिव्यैत्र 

मूट्भ यनैरमिउ इरे मनम सजि ङग. ( (निङ् लकृढ शूकम् )। 

१०॥ यकत नोय म्मम (रच्प्वद् न्द्र श्ट्य) ८५ रमुच (ड्टपरोत्रानि सदःकव्र 

क्नि्र भत्क ववर नक्तम यार् नामन[ट्वि प्रद्दमोन्न करवद्र) यदक्, (गङ् शूकवङे 9 कद 

१६ ॥ छु वाङ (वमन् अःङडनि षट्) क (पने नद्शटि सूरि थरिज्छद्नाष्द नमध्व +ैः 

र शशादक्ौग्र बामोध्कङर् (कवन नेन कटटपन। 



एकादशः समे । २०५ 

स वशस्यावदातसय शशाङ्साव लाञ्छनम् | 

कच्छेषु व्यथ या यन्न भूयते भ्त राज्ञया ॥७५ ॥ 
 कथ' वादौयतामर्वाङ मुनिता धमरोधिनौ । 
अश्रमानुक्रमः पुः स्प्म्यते न व्यतिक्रमः ॥७६ । 

शरन्वथः ¡ सः भवदातस्य वश शशास इव लाञ्छन" यव क्क षु भर्तः ध्राज्नय्ा व्ययया मृधरते। 

वाचा--भ्रान्ना व्यथा भवति ॥ ७५॥ 

अन्वयः । ध््रीधिनी , भरन्वाक् मुनिता कथः वा भादौवरताम्, पूवः ्ाग्रमानुक्रमः क्ष्यते न 

व्यतिक्रमः ( स्मयते )। वाचा--- रोधिनी मुनिताम् म्रादरे! पूल्नः खाश्रसानुक्रम सरन्ति ॥ ७८६ ॥ 

ननु युधिष्ठिरः साधं साधयति, ल्या च खायेमातरमनुसन्धोयतासित्यत 
प्राह-सदति। स नगोऽवदातस्य खवच्छस्य वंशस्य गशाङ्स्येव न।ञ्क््नं 

कलङ्क;। यत्र यस्मिन् पुरुषे छच्छरुषु व्यसनेषु भत्तः खामिनः श्रान्नया 

वर्धया भयते । भावै लर्। आ्रापदि खाथसाघकः कुलघातकः, तत् कथ 
स्वा्थनि्कायता युक्त त्यर्थ; ॥ ७ ॥ 

यदुक्तम् ° विजहि रणोत्सादम्'" द्रत्यादि, तत्रोत्तरमाह--कथ्मिति। 

धरमरोधिनी धर्मविरोधिनो अर्वाक मादहस्य्रात् प्रागेव मुनिता वानप्रस्यतवं 
चतुर्थाखमता वा, वणप्रक्रभमेण तस्य विधानात् “तयाणां वग्णानां वेदमधीत्य 

चत्वार आयताः” इति सरत्रक।रवचनाच्च स्लिस्याधि कंश्िदि्टत्वत्। 

तरेतत सम्यक विवेचितमस्माभिः रधघवंशसच््नोवन्यां ^€ किलाखरममन्लय- 

माखितः इत्यत । कथं वा आदोयतां मया कथः वा अद्ग क्रियताम्? 

सम्प्र लाट। तथाहि-परवमन्वादिभिराखमानुक्रमः स्मब्थत, न तु 

व्यतिक्रमः । ्ब्रह्मचागो भूत्वा ग्हौ भवेत्, ग्री भूत्वा वनी मवेत्, वनां 
भत्वा प्रत्रजेत्” दति स्युत्यनुसारादित्यथ पतदपि 'चलार अप्रमा; 

इत्यं तत॒ परत्तमाश्चित्य उक्तम्। यदि चेत् वंदाग्य, तदा ब्रह्मचय्यादेव 

प्रव्रजेत् ग्डहाद्वनाद्वेति व्य त॒क्रमपत्तस्यापि खवणात्। सामन्धन 

विगेषसमघ नरूपोऽयान्तरन्या सः ॥ ७६ । 

१८। दिनैः थ्व खख त्य धृक वार्णृ्टेव्रायाद, (मरं भूद मन्त् कनघ्हः चायं [मिन 

चरमेव कलंकवक्रगे। 

१४॥। सामि जर्दाषट्यरष श्वे शर्तिष्दोदी पएट्र्ुथम वक्रोकोर किकःणो कवि? अतरो 

श दद16) ११ सायमानूकटमवरे ठेगधत कविप्रो बधकम; अथ दु[रिकंट्यव् नट्ङ्। 

२०--कि 



३०६ किराताज्ञु नयम् । 

आसक्ता धूरिय रूढा जननौ दूरगा चमे । 
तिरस्करोति खातन्ता ज्यायांश्चाचारवान् उपः ॥७७॥ 

खधममनुरुन्न्ते नातिक्रममरातिभिः। 
पलायन्ते क्तघ्व सा नाहवान्प्रानशालिनः ॥७८। 

अन्वयः। श्रासक्तारुटा इयः; दूरगा जननौ च तथा नृपः रपि भाचारवान् ज्यायान् मे 

स्वातन्त्य' तिरस्करोति । वाचा--*'अनया पुरा, दररगया जनन्या कृपेण श्राचारवता ज्यायसा खतना 

तिर्वि रते ॥ ७७॥। 

न्वयः! मानशलिनः सखधमे अनुसन्धन्त, अतिक्रमः न, ( भनुरन्धन्ते ) अरातिभिः कतप्वःखाः 

( सन्तः ) भ्राहवात् न पननायन्ते । वाचा-सानशलिनिः खधमः भनुरुष्यते। क्त्वः न 

पनाय्यते ।। ७८ ॥ 

“ननु भवान् ग्रह एव, तत्कघमर्वाङमुनित्वविरोघः {” इत्यागद्धयर, सत्यः 
ग्टदहरयोऽस्मि तथापि क्तनिखिलग्हस्थकत्तव्यस्य व॒ वानप्र्याधिकारो न 
ग्टहस्थमात्रस्य । न चाहमदयापि क्रतक्लत्य दइतु्रत्तरमाह--ग्रासक्तति,। 
असक्ता लग्ना अवग्य' कत्तव्या इत्यथः;। रूढा प्रसिदा महतो इत्यथ 

यं पूर्वकता धृः वेरिनि्यातनरूपा। दूरगा दूरवत्तिनौ जननौ च माता 
्रपि। त्या कपौऽपि भ्राचारवान्, तपोधिक इत्यथ तत्रापि ज्यायान् 
ज्य्ठः कपः गुधिष्ठिरथ मे मम सखातन्त्य' खाच्छन्यं तिरस्करोति दूरौ 
करोति, भयखमान्तरं प्रतित्भ्रति इत्यघः। तिरस्करातोति प्रत्य कमभि- 
सम्बध्यत, अन्यथा बहवचनप्रसङ्गात् ॥ ७७ ॥ 

उक्तमथ मुपसंहरति-खधर्मसिति। मानशनिनः खधम्ब्ं ्षात्धन्धम् 
अनुरुन्धन्त ्रनुवन्त न्ते श्रतिक्रमं खघरमातिक्रमं अनुरुन्धन्ते। ततः किमत 
यदह--्ररातिभिरिति। रातिभिः क्तध्वंसाः क्तापकारलः सन्तः 
अ्रादवात् न पलायन्ते, अयमेव स्वघर्मानुरोघ इव्यय: । ^उपसगेस्यायतौ" 
इति रेफस्य लत्वम् । अरत मनुः-“न निवत्तत संग्रामात् क्तातरघममनुस्मरन् 
इति। अरव उत्तरवाक्याय प्रति पूववाक्याधस्य हेतुत्वात् वाक्याथ हेतुकं 
काव्यलिङ्गमलङ्गारः ॥ ऽद ॥ 

११। सोतरि यभन तठ्कार्गा च्रे नादे, वरे वदशकर्डवा गदरा उय्न शकठात, साभाव 

ए्दवडिनो छननौ अदर अित्रन्छि लाटा त्राणा मूरिथि्र देरव सामत्र चन््नोव्रिडा पृक 

कद्विष्राटष्न। 

१८ । सोनमानो वादिते कव्व अरूवरईहन कषवन); ( स्डि) र्वश्रीटिक्म कतन नो। छ)्वा 

सङ्राटि१म कर्क सशेकृड श्शेवाऽ ममव दृटेटड भैलरन कट्वन न्। | 



एक।दशः सगः। २०७ 

'विच्छिन्नावभविलाय' वा विलीये नगमृद्धनि। 
आराध्य वा सहसखाक्तमयशःशल्यमुडुरे ॥७८॥ 

इत्य् त्वन्त' परिरभ्य दोभ्यीं 
तनृजमाविष्क, तदिव्यसृत्तिः । 
अघोपघाते मघवा विभूतये 
भवोद्धवाराघनमादिदेश ॥ ८० | 

पोते पिनाकिनि मया सह लोकपाले- 
लँ कवयेऽपि बिहिताप्रतिवाय्यवीोय्यः । 

अन्वयः । ( अहः } विच्छत्नाव अविनायः नगमृदधनि विनौयैवा) वा सहमराचम् ाराध्य शयशः- 

न्यम् उद्वरे। वाच्-- 1 ~+ । मया भयशःशल्यम् उद्धियते ।। ५९ ॥ 

अन्वयः । मघवा बरय॒रतोवन्तः तन्जम् श्राविष्क, तदिन्यमूर्पिः सन् दीर्णाः परिरभ्य विभू भरोप- 

घात भगीरवाराघनम् धरादिदेश | वादा--सवोना चाति, तदियनत्तिना | + भवोताराधनम् 

ध्रादिद्िशे | ८० | 

किं बहुना ममायं निश्चयः भ्रूवतामित्याद---विच्छिन्रिति। विच्छिन्न 
वातादतं यत् अयश्च" तदिव विलोय दति विच्छिन्नाबश्चविलायं यथा तथा, 
“उपमाने कमणि च" इति कत्तरि उपपद् गमुल्। नगसूदंनि अ्रस्मिन् 
गिरिश्ङ्ग विलोये विशोय्य' वा, कषादिषु ययाविष्यनुप्रयोगः। यदा मह- 
सख्र।त्तमिन्द्रमाराध्य भ्रयः एव शल्य तत् उदरे उद्वरिष्याभि। नतु 
गत्यन्तरशङ्क इत्यथ; । वागब्दो विकल्पे ॥ ७८. ॥ 

दूतोति। मघवा इन्द्रः इतुक्रवन्तं पृत्तमजनम् अविष्कता प्रकटिता 
दिव्यमुत्तिः निजरूपं येन सः तथोक्तः सन् दोमभ्मां बाह्यां परिरभ्य 
विभूत्य श्रयसे। उपहन्यते अनेनेत्य् पघातं, करण घञ प्रत्ययः, श्रघानां 
दुःखानासुपघातं अघोपघातं, भवः संसारः तस्य उज्लवः करणमिति भवोद्भवः 
शिवः, तस्य श्राराघनम् उपासनम् आदिदटेण। शिवसुटिश्य तपश्चर इति 
श्रान्नापयामास दत्यथ :॥ ८०॥ 

१>। ङ्ग यामि त्रि स्त्रि खलशष्डव्र क्र टमनगिथल्व रिनग्र गै योषेव, न २१ रुध्ततर 

सदन कश्चि्रा यकोडिक्रगं गला छेदनम् कद्विद्। 

४०} सख्घून अदे कथ कटिल्ल, टे चत्र कि गृहि यकन कत्रड छार्प्कं सोनिक्रन क्विगर 

डोव (यट्परौनिमिड एश्थना क वरकः मर्ोपमद्नब्र यो्रौवनांव्र रोप्नन रिद्लन। 



३० किराताज्ु नोयम् । 

लच्छो भमुत्सुकयितासि श परेषा- 
सुचचाव्य वाचमिति तेन तिरोबभूव ॥८१॥ 

इति इन्द्रसमागमो नाम कादशः सगः ॥११॥ 

दादभः मगः | 
न © [ ) ष 

अथ वासवसा वचनेन 

रुचिरवद्नस्विलोचनम् । 

क्रान्तिरहितमभिराधयितु 

विधिवत् तपांसि विद्चघं घनञ्नयः ॥१॥ 

अन्वयः पिनाकिनि प्रीत नीकपरारेः सदह मग्रा लौकतये रपि विहिताप्रतिवाग्यवौच्यः (सन् ) 

परषां लच्छी श ममुत्पुकयिता भ्रमि, इति वाचः उद्वा्ये तेन तिरोत्रमूत्र। वाचा--- ~+ 

विहिताप्रतिवाद्धवी् ण त्वया नक्रः समुतसक्रथितासै) मः तिरोभूत ।) त्रे॥ 

अन्वयः। यथ्र रुनिरवदनः घनज्ेयः वासरस्य वचनेन विनीचन' क्ताननिग्द्तिः ( यथा तथा) 

श्रनिराघित् तासि विधिवत् विदधघे। वाच्यः" "रुचिरवदनेन धनन्ञ्ेन तपांसि विदेनिर्॥१॥ 

प्रोत इति प्रिनाक्िनि शिरे प्रते सति लोकपानैः मह मया लोक- 
येऽपि विहितं दन्तम् अरप्रतिवाय्यम् अनिवार वों यस्य सः तथोक्तः 
सन् परेषा गतणां लच्छ्मां शशं समुत्सकथयितासि ससुत्स कां त्यि अनुरक्तां 
कत्तासि. पुनरादहरिष्यसि दत्यथ: | वोरभोग्याः सस्पद् इति भावः । उत्स क- 
शब्टात् “तत्करोति' इति श्यन्तात् कत्त रि लुट् । इति वाचम् उचव्ध तेन 
दृन्द्रण तिरोबभूव ग्रन्तदटघे। भवे निर् ॥ ८१ ॥ 

इति किराता नये एकादशसगव्यास्या समाप्तः ॥ ११॥ 

श्रयेति । त्रय इन्द्र तिरोघानानन्तरं सुचिरवदटनः उन्द्ररुत्तात्कारसन्तोषात 
प्रसन्नमुखः धनसनयः अजनः वासवस्य वचनेन उपदेशेन चिलोचनं शिव 
क्रान्तिरहितं यथा तधा अभिराघ्ितुः प्रसादचितुः तपांसि विधिवत् विध्यहं 

>] भशिनोको धीर टर्ट्न (नाक्नालनमनङे सामि (ठम चमन रोम विदान कत्रि परिव, शश] 

«रे यि्नोप्कञ यथरिर्ञ रेरेष्व, दभि ररव ल ङलक्ोध्क ध्टाा१ यरि वका ममूऽट्क कि 
ङ्निघ्द, क् रे ्वानद्र| यष(्ठ शङष्नन । 



दादयः सगेः। ३०९ 

अभिरश्मिमालि विमलस्य 

घछतजयध्तेरनागश्रुषः । 

तसा भुवि बहतिधास्तिधयः 

प्रतिजग्मुरेकचरग निषोदतः ॥२। 
वपु रिन्द्रियोपतपनेषु 

सततमसुखषु पाण्डवः | 

व्याप नगपतिरिब श्िरतां 

महतां हि घेय्धमविभाव्यभवम् ॥२॥ 

न्वतः | मनिरग्रमिमानि भुवि एकचरण निपीद्तः विमलस्य ध्रतजयष्रतः थनागश्मषः तस्य बहृतिष्ाः 

लियः प्रतिजम्स्;। वाच--बहतिधामिः तिभिः प्रतिजम ।! २॥ 
भन्वश्रः। पाम्ह्वः सततः वपरिद्ि्रीपतपनेषु अतसेषु नगपति; इव स्थिरतां व्यप्र, ( तथाहि) 

महतां धंव्यम् श्रविभाव्येमम्। वाख--पार्डवेन नगपतिना इव च्िग्ता व्यापै। धंय्य-ण 

'अरविभान्यवेभवेन ( भृग्रते)॥ ३ 

यथागास्वमित्यथ : । “तदर्हम्” इति ततिप्रत्ययः । विदध चक्रं । अस्मिन् 
सग उद्नतादहत्तम्, "सजमादिमे सलघुकौ च नमजगुरुकरयोद्रता । ताङ्कि - 
गतभनजला गयुताः सजसाजमा चरणभेकतः पटेत् ॥"» इति सक्तणात् ॥ १॥ 

अभिरश्मोति। अभिरग्मिमालि श्रभिस्य्य' सूर्याभिसुख' भुवि एक 
रणं निषोदतः एकचरगोन् तितः विमलस्य बाद्यान्तरश्दधिमतः। छता 

जयष्ठ तिजयेच्छा येन तस्य ब्रनाश्ुपः अन्नतः, “उपेयिवाननाश्वानन् चान 
द्रति निपातः। तस्य अञ नस्य बहनां पूरणाः वद्तिथाः, बहुसंख्यकाः 
इत्यथ : । “तस्य पूरणं डट ” ।“वहपरूगगण सङ्गस्य तिय क्"इति तिश. गागमः। 
तिघवः दिनानि प्रतिजम्म्: । अतर तिधिगब्दः पलिङ्गः, ^“तदाव्ास्तिघयो 
दयोः” इत्यभिधानात् । अन्यथा बहू तिधा इत्यत्र टित् डीप् स्यात् ॥ २॥ 

वपुरिति। पाण्डवः श्रजनः सततं वपुषः इन्द्ियाणाञ्च उपतपनेषु 
सन्तापकरेषु। करणे ल्यट। ्रसुखेषु अ्रनशनादिदुःखेष्वपि नगपति- 
गिरौन्द्र इव सिरतां दा्यं' व्याप प्राप। तधाहि--महतां घंयथम् श्रवि- 
भाव्य' दुरवेपध' वैभवं सामथ्यं यस्य तत् तथोक्तम् । धोराणामकञ्खित्करं 
दुःखमिति भावः॥२। 

3 छण्ट्त्र अयमत्नवन कधनक्चप्र वौमद्व्ष टेगुरप्ट्यं जिन 6नदक टसक्]ङुरिवं स्वद्रून) दिवा 

निनिखि वथावि ६ उने करिट्ड लोतरिघनन । 



३१० किराताञनोयम् 

न पपात सतिहितपक्ति- 

सुरभिष॒ फलेषु मानसम् | 
तसा शुचिनि शिशिरे च पय- 

साखूतायते हि सुतपः सुकमंगाम् ॥४। 
न विसिस्मिये न विषसाद 

मुदरलसता न चादद् | 

सत्वमुरुध्ति रजस्तमसौ 

न हतः स्म तसा हतशक्तिपेलवे ॥५॥ 

न्वय;। तस्य मनसं सत्रिभितिपकिमुरभिषु फलेत, तथा श्रुविनि भिरिरे च प्यसिन पपात। 

इहि ( तथाहि ) सुकश्यणां सुतपः अखतायत् । वाच--मानसेन न पत, सुतपसा सण्ताय्यते । ४ | 

अन्वश्रः। सःन विसि) न विषसाद) मुहः अरनषएतां ग च श्रादट्, हतशक्तिपेनवे उजस्वमसौ 
तस्य चस्ति स्तन तःस । वान्य तन न विनि) विदे, चादद | हतश्किपेनवाभ्यां 

रजसमोभ्यां सख' न हन्यतं ॥ ५ '! 

नेति । तस्य अजनस्य मानम मनः सन्निहितानि समोपरधानि यानि 
पक्तिसरभोगि पाकसुगन्धोनि तेषु फरंषु। तथा शुचिनि खच्छं गिशिरे 
शोतले पयसि च न पपात, न किचित् आआचकाद्घः इति भावः। प्राणां 
तु तस्य तप एवेत्याह--तधाह्ि,-सुकसंम्पां सुक्ततिनां गाभनं तपः सतप 
एव ्ररतायते भ्रखतवत् आचरति) क्रिः तपस्तुप्रानां तपणान्तरेरिसि 
भावः । “लोहितादिडाजभ्यः क्वष्”। “व। क्यषः” इति आव्मनेपदम् । 
लोह्दितादिराक्षतिगणः ॥४। 

नेति । सः अजनो न विसिखि्ं अरहो महत् तपः तप्तमिति न विस्मयं 
जगाम (--“तपः सरति विस्मयात्" इति स्मतरिति भावः। न विषसाद 
फल विनम्बाट्गतोत्माष्ो न बञ्ूव --“विषादश्चं तमो भङ्ग इति लक णात् । 
सदिरप्रतः” इति षत्वम् । समुहुरलसतां तपसि मन्दोद्यमत्वच्च न 

अगमत् । किच्च हतशक्तिनो हतसारे अ्रतएव पेलवे भङ्ग. रे तं हतशक्ति- 
२} स्न र्वाीौस्मिल्यि छृट्द्त 4क्न वदान कब्रिटलेन, ७१९३ द्शखट्धव विक्त 

स्रेश्रीिलि, खिमि खप्रर्निष् (नैषि कविष| स्हद््र वररिप्निनि । रे खनृष१ ऊव वटके 

सरीडर्टेन) 

8 | अखस्छूएनब्र निक्षे सघ्नक शक एने कत ऽ शन्छ गोज्न छन षति; किड्ि (न मकल ऊ1र्}ष 

एव खाक्षे श्ङेडन।। वखडः क्कुरिगिःनैद उग्रे यभठदर् शठेष्) दाक । 



दादशः सगः । १११ 

तपसां कश वपुरुवाह 

स विजितजगत्तयोदयम् । 

चासजननमपि तत्विदं 

किमिवास्ति यत्न सुकरं मनस्विभिः ॥६॥ 

ज्वलतोऽनलादनुनिशौध- 
मधिकरुचिरम्भसा निधेः | 

धेय्यगुणमवजयन् विजयौ 
ददे समुन्नततरः स शेलतः ॥ ७ ॥ 

अन्वयः। स तपसा क्रः ( तथापि) त्रिजितजगचव्रोदय' त्वविदाम रप बासरजननेः कपु 

उवाद । शरत् मनस्तिधि; न सृकर' तत् करिम् उवन भरस्ति। वाचा--तेन । + । वपु. ऊह, 
यनं पुकररंण ( भूयते) तेन कैन मूयते ॥ ६॥ 

रन्वयः। विजिगरौ सः भनुनिभौयः ज्दसेतः भ्रनलात् चरधकरूचिः तथा श्रन्ममा निधि धंस्रमुष 

अवन्नयन् भरष्नतः समूच्रततरः दशे (ज>ः)। वाचा--विजधिनः त भित्रचि | 4 
अरवजग्रन्पः समूत्रततर' दरथः ( जनाः )।। ७॥ 

पेलव रजस्तमसो गुणी उर्ति महासारं तस्य ब्रजु नस्य सक्छ' स्वगु न 
हतवतो । हन्देः। “नट् स्म” इति भूता लर् ॥ ५॥। 

तपसेति। सः ्रलनः तपसा क्भं तथ्।पि विजितः जगच्यस्य भुव्रन- 
तयस्य उदयः उत्कषः येन तत् तथोक्तम् । किञ्च तत्वविटामपि लोक्र- 
हिताधं तच्छ जानतामपि तासजननं भयङ्करः वपुरुवाह वहति स्म! न 
च एतत् चितरमित्याद--किमिति। यत् मनखिभिन सुकरं तत् किमि- 
वास्ति? न किमपोव्य्थः। इवशब्दो वाक्वालङ्कारे। “मनखिनाम्" 
दति पारिऽपि भेष ष्ठो स्यादेव, कछद्यगन्तक्तणणायाः “न लोक" इत्यादिना 
निषेधात् ॥ ६ ॥ 

चन्त दति विजयौ सः अजुनः च्रनुनिशोधमद्ैराते, विभक्त्यर्थ 
अव्ययोभावः। “्रहैरातनिगोधौ दौ” इत्यमरः) ज्वलतो दोप्यमानात् 

८} ट्र खमि मङशारनख। कद्विलीमः ङे वनिद्र) खष्टून निशग्ान्त्रे र्न नारं, फलं गरष 

विल ङङ८रलष वलिद्राऽ विद शन नाहे ; ५३ उगछौदागोप्व शिगिनयञऽ इन नोडे। रगैग्र नि्ज्तर 

क्त्र रमः दः पटक्रा१ छश्त्र यदन मङृषवैप्क न्ष कप्व नोड्। 
७। खर्खयुटनव्र (ष उग्र कृष र्टप्रोश्नि; उयोगि दर्) प्यन दिद्वध्नत्र चेरक्ष ज्व 

करिदरारिनि; यण्ि ये (परं उदन्य जमनकं रृटेग्रशिति। कःल चमन कि सो, व्1६। 

मनसितिमत्र खमेव । 



२१२ किराताज् नोयम् । 

जपतः सदा अपसुपाशु 

वद्नमभितो विस्ारिभिः। 

तस्य दशनकिरगैः शुशुभे 
परिवेषभौोषणमिवाकमण्डलम् ॥ ८ ॥ 
कवचं स विभरद्पवोत- 

पद्निहितसनज्य कामकः । 
शेलपतिरिव महन्द्रघनुः- 
परिवौतभोमगहनो विदिदयते ॥ < ॥ 

यन्वप्रः। सदा उपः जपः जपतः तस्य वदनम् भरभितः विमारिभिः दण्नकरिररौः परित्रष- 

भोषणम् भरवमगदलम् इव शुगुभे । वन्य--वदनेन 1 -1- भौषरन रकमग्डनन इव शुगुभ॥८॥ 

अन्वथ्रः। कवचः विभत् उपत्रौतपदटनिदितघज्यक्राख्मकः सः मरहन्द्रपनु.परिवोतभीमगदनः 
मरैलपतिः इवे विरिद्ते। वबाच्-- | व्िता | सज्यकान्यक्रेण तेन 1 गनेन प्ैल्पतिना इव 
विद्धिद्यति। <।। 

अरनलादग्नेरधिकरुचिः दोष्यमानः तथा ्रश्षां निधैः धयं गाम्भोश्च' तदेव 
गुणः तम् अवजयन्। किञ्च भेलादपि ससुन्नरततरो द्ये दृष्टः। अरत. 
रचादिभिरनलाद्याधिक्यासम्बन्धे सम्बन्धाभिधानात् अतिश्योकतिरलङ्कारः "9 

जपत इति । सदा उपांशु रहो गूटृमिव्यष्ठः। “रदस्मोपांश् चानिङ्ग ” 
इत्यमरः; । “करगवदनशब्दमनुप्रयोग उपांशु इति कौमारनक्षणम्। 
जप्यत इति जपः तं जपं मन्तमिव्यथेः । जपतः प्ठतम्तस्याज नस्य वदनं 
कत्त श्रभितः वि्तारिभिः प्रसरणशेनेदगशनकिरणेः हतुभिः परिषेषभोषणम् 
अकमरण्टलभिव शुष्मे । “परिषेषसत् परिधिर्पसूग्धकमर्डले'' इत्यमर 

कवचमिति। कवचं वर जिस्बटृपवोतपर्े यनज्नोपवोतख्याने निदितम् 
आरोपितं मज्य' कामकंयेन स; तथाक्तः सः अजंनः महन्द्रघनुष! परिवोतं 
परिवेष्टितं भोम ग्नं वनं यस्य सः शलपरतिरिव विदिद्यतं शुष्मे ॥:॥ 

१। (कथे गेट्टं लजिल, (ष्टे विन्रसै खस्टून प्यन रिभगके्ल सखनलङु परनन २३८२७ 

दृक् क्णुद्धि वद कविषोट्छरन; यन् मभूफवर देवद शम ऽग कर्जचिग्रं प्वन टगन्न रशस्८्८9 सर्बिक 

मत्न र्श्ाण्छन। 

८} य््दून मर्दन धृ म्द छण् कविध्ठन; कगकोट्ल छंशोत्र कपटम् एटूिट्कं पमनकित्निग्रो 
रिक्शे ; उकघ्ठ य यमन शुव्रिघ्व्टिर डोबण (ोग्रमछनवसर (५181 भ टड । 

>॥ व्रष्टून व, धावन कब्रिग्रोष्टिप्लिन छत सप्णनैवौरशप्न पावूढ का्नङ् निर्मिति 
उवरि रेललोगप्वषि -योयनदनाहगटसिञ टमलत्राल्छव्रं गाश यर्म २३८२ट््निम । 



दादश सर; । ३२१२ 

प्रविवेश गामिव कछशस्य 

नियमसवनाय गच्छतः । 

तस्य पद्विनमितो हिमवान् 

गुरुतां नयन्ति हि गुणा न संहतिः ॥१०॥ 

परिकौगासुदयतभुज्स्य 
भुवनबिवरे दरासदम् | 

ञ्योतिरुपरि शिरसो विततं 

जगडे निजान् मुनिदिवौकसां पथः ॥११॥ 
अन्वश्ः | नलियममयवनाग्र गच्छत; सभ्स्य तस्य प्दतिनमित्ः दिम्प् गं प्रवितिभ उव। गुषु 

गुरुतां नयन्ति, सुनः न ( नयति) । वाच्य-नमितेन हिमवता मौ; प्रज्वि्। गुने; गुरुता नौभत, 

सच्व्याने॥ १०॥ 

रन्वधः। उद्यतभुजव्य ( तस्य) शिरसः उपरि तितत भुवनविवरे परिकीके दुराछठद' जनीतिः 

मनिदिवोकसां निजान् पथः जग । वाचु--तिततैन परिकर्गन दुरासदेन ज्योतिषा निजाः पानः 
जग्रिरे॥ २१॥ 

क, क ~ © 

प्रविवेशेति । नियमसनत्रनाय नियमस्नानाय क्षशस्य तपःकप्ितस्य तथ्रा, 
“सवनं त्वध्वरे स्नाने मामनिटनलनऽपि च” इति विश्वः। गच्छतस्तस्य 

€ ~) ४ १ छ [१ ट (4 क = 

अजनस्य पटं; पादन्यास; विनरमितः हिमवान् गां सुवंप्रविवग इवेतु्रग्रच्ता। 
ननु क्ष्रस्य कथमियत् गौरवम् ? तचाद--गुणाः सारद; गुरुतां नदन्ति 
प्रापयन्ति हि । संहतिः सङ्गतः मूत्तिरिति यावत्, न नयर्तिं। अन्तःसारात् 
हि गौरवं भवतिनतु बाह्यात् स्ौख्यात् । तत्र च ₹हमपिण्डत्लरपिग्डावेव 

€ 

निदगशनम्िति मावः॥ १०॥ 
परिकोणेमिति। उद्यतमुजस्य ऊद वाहो;ः तस्य शिरस उपरि। 

“षष्ठतसच प्रययेन” इति षष्ठो । विततं विस्ततं मुवनधोः विवरे द्यावा- 
एथिव्योरन्तराले परिकौगे व्याप्तम् । -दुरासदं दुधषं ज्योतिस्तं जः सुनोनां 
दिवौकसाच्च निजान् नियतान् पयो मा्मान् जगहे प्रतिचवन्ध इत्यथ : ॥११॥ 

२०। छगःकृनं खस्लून सथन वठ्विह्ठि छनार्थ भमन् करिष्डन, उथन उशन् ग नख्प्व शिमलग्र 

प्यन विनम्डि रदवं छृण्टल यध्वम कद्रिठ। क्रः जलृदनोत्रोति छ्वरोशिङि उकत्थ कदन, 
याङ्खि नष्टे 1 

39 देका बस्घूनवं मखःक पि ( उशन) वकद पक्ष (कारिः विरर्ग रङ्रल। प (नरा 

सगो ७ छ ग्टनव्र यढुत्रापघ्न गेव्रिवाखं शटेद। (व ऽ मूनिगेप्णेतर ख ष गश कुकर कमिन् 



६१४ किराता नोयम् । 

रजनोषु राजतनयस्य 

बहलसमयेऽपि धामभिः । 

भिन्नतिमिरनिकर न अहे 
णशिरश्मिसङ्मयुजा नभः गया ॥ १२ 

महता मयुखनिचयेन 
शममितरुचि जिष्ण् जन्मना । 

छो तमिव नभसि वौतमक्ते 
न विराजते स्प वपुर शमालिनः॥ १२ ॥ 
तसुदोरितारुगजटांश- 

मधिगुग्शरासनं जनाः | 

अन्वयः । बदह्लसमय रपि रजनीषु राजतनन्च्य पामभ, नित्नरतिसिरनिकर' नभः शशिरभ्म- 

सट्रमयुजा ग्रिधानजर। वाचय) ¬ सङ्गमनुवा गौः नभ. न जनौ १२॥ 

प्रन्वयः । जिगुजन्मन्ा मद्ता ममूरवनिवयरन शमितरि सश्मागिनः वेयु; हौर्तमिव नभसिन् 
पिराजतस्म। वाषु--्ामितसूचिम वपु्रा कोत्न दृष न विराज्यतै ५! १३॥ 

रजनोष्विति। वबद्नममये छष्धप्रननऽपि रजनीषु रातिषु गाजतनयस्य 
अऊ नस्य धामभिः तजोभिः भिन्नः तिभिरनिकरो यस्य तत् नभः णगि 
रश्मोनां सङ्गमेन हेतुना वुजा सद्गतया प्रिया, तच्छरोतुखयया सिया इत्यथः । 
अतएव निदशनानङ्कारः। न जके न त्यक्तम् । जातः कमणि निर्, 
ज्योत् द्धातुलखज्योतिजातमित्यथ : ॥ १. ॥ 

महतत । जिष्णोः अज्जं नात् जन्म यस्य तन । जन््ो्तरपदव्यधिकरणो 
बद्ुत्रोदहिः। मदता मट्खनिचयेन किरणसमुदहेन शभितस्चि हतप्रभम् 
श्र'शुमालिनो वपुरकविम्ब' तं जितत्वाक्लम्ितमिवेतु्रत्प्रे्ा ! वोतमज्ते 
मेघ्नोहारादावरार हित अ्रपोत्यथः । नभसिन विराजते स्म।॥ १३२॥ 

>२॥ ब्रालन्मन सञ्नृटनप्र (खटकर ददं उिजिवनिकव् निथ्प्रि शखप्रोग्र कृकगकोम द्रखजनौव्याघ्मऽ 

नप्छाग्छन भरगिकद-मक्रड (लोड) परोद नरिसाक् रग नडे, य्दार् म्वनाहे (गयोप्न (काोसत्रोट्ना 

८छाोटिः इदेप्राश्लि। 

७} यौकोम् यर्कदिश्च ( उथन ) खन (णार विशरूल मपरृथमोलांग्र श्डथञङ ३दरोग्र लय्छि 

रेरे (यन ख॑काट्य खव व्रजं कृत्रि >| 



दादशः सगेः। ३९५ 

भद्रमनुदितललाटटश 

दटशमिमन्यिषुमिवासुरौः पुरीः ॥ १४॥ 
मरुतां पतिः खिदहिमां श- 
रुत पृथ शिखः शिखौ तपः | 
तप् मसुकरसुपक्रमते 

न जनोऽयमिल्यवयये स तापरसेः॥ १५ ॥ 
श्रचयः। उदौरितासुणजटांश्म् भरधिगुणश्रासन' तः जनाः भ्रौ; परौ; सिमन्यपुम् धनृद्ितः 

ललाटटश' रुद्रम् इत दटणुः। वाचा-- ।- > जटांश्ः अरधिगृुणशरामनः सः जः मिभमाव्यषुः 

> संलाटहक. रद्र इव दट्>+॥ १४॥। 

रन्वेय, । मरुतां पिः खित) षरिमांशुः उत, प्रथगिष्बः शिख्रौ वा, भ्रसुकर्ः तपः तप्रम् उपः 
क्रमत) रथ जनः न इति सः; तापसे: वयत । वाचा-मस्ता पया चहिमांणुना, प्रगुगितन गिनः 
उपक्रम्यत, त' तापसाः भ्रवग्रथुः || १५।। 

तमिति। उदोरिताः उद्गता अररणा; जटानाम् भ्रंणवः यस्य तम्। 
अधिगुणमधिज्यं गरासनं यस्य तम् ब्रजुन॑ जनाः मिद्गणा;। आसुरो: 
असुरसस्बन्धिनोः पुरोः मिमन्यिष् मखितुभिच्छम् ! मधेः मक्रन्तादुप्रत्ययः। 
तथा ्रनुदिता ललाटे क् यस्य तं, सात्तात् तिपुरविजयोद्यतम् श्रभालार् 
र्दरमिव ददशः अतर भ्रभालान्रस्य रद्रस्य असम्भवात् स्वतःसिद्ाप- 
मानासिदेनयसुपमा, किन्तु उतप्र्ना। सा च ब्रभालान्नमिति उपमानात् 
उपमेघस्य न्य्नलवकथना्ये अन्वयव्यतिरेकण उल्जोवितति श्रनयोरङ्ाङ्गिभाषेन 
सङ्गरः । उपमातु व्यज्यत इत्यालद्मरेण अनङ्ध(रध्वनिः॥ १४॥ 

मरुतामिति मरुतां पतिः सित् टेवन्द्री वा, त्रहिमांश्ुः उत सूर्य्या वा 
ण शिखः महाज्वालः रिखो पावको वा, श्रसुकरं दुष्कब' तपः तप्तमुप- 
क्रमते ? श्रयं जनः पुरुषः कथित् प्राक्ततो न इति स अजनः तापसः तप- 
सखिभिः “अण च” इति मत्वधांयः अ्रणप्रत्ययः। अवयये अवगतः 
यातेरवपूवात् कमणि लिटर्। अव्र इन्द्रत्ादिकं घमंमारोप्य जनल्राप- 
वादात् साम्यमारोप्य मअ्रपद्कवालद्ारः। सामान्यलन्तणं तु- “निपिडकिपये 
साम्यारोपो दपड्कवः” इति । १५॥ 

9४ ॥ वथण्लट्नत्र र्ोष्ट्डग्र खकनवर्न डन ठेठ स्टुग्राषट, ठिनि मवरानटन छा) (4१1 करद् 

योन, 4 खवदोवर निप्रेभे छाशीत्क सष्रदनुत्री-मचदनष्टर तनलोषघ्नययून्च कषषव ग यखवृद्टाकृन 

कब्रिए निघ्नन । 



२१६ किराताज्ु नोधम् 

न ददाह भूरुहवनानि 

हरितनयधाम दूरगम् | 

न स्म नयति परिशोषममः 

सुसह' बभूव न च सिद्धतापसेः ॥ १६ ॥ 
विनयं गुणा इव विवेक- 

मपनयभिदं नया इव । 

न्यायमवधय इवाशरगाः 

शरगां ययु; शिवमथो महषयः ॥ १७ ॥ 

खन्वगरः। दरगः हरितनयधाम भूरुहवनानि न ददाह, तथा भप परिश्रीष' न नघति स, (तथापि) 

सिद्धतापसं सुस नच बभृव । वाचा--दररगैण धास्ना-"ववर्नानि न हिर, भाप; परिश्रौषः न नीयन्ते 

ग्म) मुमरन न बभूत ॥१६॥ 

भन्वध.। परी श्रश्रणाः महष यः विनयः गणाः इव, यपनयनिद्ः कवक नथा एव, न्यायम् 

शवधथः इव शिवि शरणः ययुः वाचा--श्रशररैः महषिंभिः विनग्रः गुनौ: इव, धपनयनित किविकः 

गथ: इव् शव; शरण" यथ | २५॥ 

न दटाहेति। दूरगं व्यापकमित्यघः। इरितनयस्य इन्द्रसुतस्य 
अजनस्य धाम तेजो भूरुहवनानि न ददद, अ्रग्निवदिति भावः। तधा 
अपा जलानि परिशो४ न नयति स्म, च्रकंवदिति भावः। तथापोति शेषः| 
सिचा तापसाश्च ६;, सुसहं न बभूव । अतोऽस्य अ्रनलौकिकं तेज इति 
भावः । अतएव दुःसहत्वटादह्ादयजनकत्वयोविरोधात् विरोधाभासः अलङ्कारः । 
“आभासत्वे विरोधस्य विरोधालङ्कतिमता” इति लक्षणात् ॥ १६ ॥ 

विनयमिति। अशो च्रनन्तरम् अरश्ारणाः महषयः सुनयः विनयं शिनं 
गुणा; ओ्रोदायादय इव, अरगिक्तितस्य तदभावादिति भावः। श्रपनयभिदं 
दुनोँतिवारकं विवेक! सदसजन्ञानं नया नोतय इव। अविवेकिनो नौत्य- 
भावादिति भावः, नोति: षाड गुख्यप्रयोगः। नोयते अननंति न्यायः 
नियामकं प्रमासं तम् अवधयः समया इव। अनामाणिकस्य सम्रयो- 

२८ । यिनि 4 कब उनेना) कड यबृदध रडब्रोष््नः रैनि (क, (प्व किश्व) खवा, खथव्) 

गश।खालननो ञशन ? ख्यर् खाग॑मभेमे (मरे सस्नत्क वरेकटनं मङ्ग खिति (कान् (ट्ट्शोमष 111 

चलिर नृज्जि(ङुषटिप्लन । 

>७ । -अष्टुनव् मद्रका (रुषं उथाकव्र वनावनौ म्रक्ष क्र नहि, किशन सनत्रौनि ङु कातर 



दादशः सगः, ३: 

परिवोतम'शभिरुदस्त- 
दिनकरमय्खमण्डलेः । 
शम्भुमुपहतटशः सहसा 
नच ते निचायितुमभिप्रसेहिरे ॥ १८॥ 

अथ भूतभव्यभवदौोश- 
मभिम खयितु क्तस्तवाः । 
तव महसि ददशः पुरुष 

कमनोयविग्रहमयुग्मलोचनम् ॥ १८ ॥ 

्रन्वग्रः। उदसूदनिकरमगगवमग्डतैः थ णुभिः परिवीतः शम्भरम् उपहतट्शः ते भक्प्रथ. सदसः 
निचायितुः न भभिप्रसद्िरिं। वाचा-उपहतदटगभिः तः महषिभिःन मरे । १८) 

अन्वयः । भय भूतभन्यभवनौभम् मभिमुखयिन्ः क्ततम्तगः { खन्तः) तते मद्वि कमनौयरनिगदमं 

श्रयुग्मलो चन' पुरुषः ददशः । वाख-- | -1 कतम्दरः ( सद्भिः) कलनौद्रविगहः यवुम्मर्ने) चनः 
पर्ष. दद्र । १२ 

ह्नङ्ितत्वादिति भावः। शिवं तिनयन शरणाः रत्तित्ाग्म् | “शरणं 
ग्टहरक्तितो"-रित्यमरः। ययु; शरणत्वेन प्रापुरित्यध : । अश्रण्णाः शरगसिति 
च उपरमाष्ठपि यथघायोग्य' योज्यम् । उपमानङगरः ॥१७॥ 

परिवोत्मिति । उदस्त' निरस्त छादितं दिनकरमयखमण्डनं येः तेः, 
सव्यतजोविजयिभिरिल्यघ: । अशभिः तेजोभिः परिवो ` व्याप्तः शम्भ 
शिवम् । उपदहतटटशः प्रतिहतदृटटयः तं महषेयः, सहसा करिति निचाचितुः 
निशामयतु द्रष्ट मित्यथः। “चाय पूजानिशामनयोः इति धातः 
“गक्ष-” इत्यादिना तुमुन् । अभिप्रसेहिरे न शेकुः । १८॥ 

्रयेति । अरघ हगुपघ्ातानन्तर' भरूतभव्यभवतां भ्रूतभवियदत्तमानाना- 
मोशं देवम् अभिमुखयितुम् अभिमुखोकत्तं क्षतस्तवाः क्तस्तोत्ाः सन्त 
नतु श्रन्यधा इति भावः स्तवः स्तोत॑ सुतनु तिः” इत्यमरः। ततं 
पूर्वोक्त महसि तेजसि कमनोयविग्रहं रम्यसूत्तिम् अयुग्मानि तौणि लोच- 
नानि यस्यतं पुरुषं ददृशुः ॥ १९ ॥ 

नारे, उशोौभिं ज्जा भिक यगनै उ] खमङ् र्टग्रोष्िलि। 

3१। अनशत् म (मुन दिनप्रटक, नौखि (यमन एरमीड्निगेक विघ्वकटक, ५व्र अवरवि (पमन ग्रग्र्क 

यख ३२१, (डग्रनि चदन महिण१ निप्वव् मद लङ्ेघ्लन 1 

3 । निव ररवाष्स्ट्काविषमो सःन शद्रिगा18, उरे यस््द्ट-(नज ब्ररूर्बिग॑ मदन 



२१८ किराताज्ु नयम् । 

ककुद् षस्य क्ततवाहु- 

मक्षशपरिणाह शालिनि । 

स्पशंसुखमनुभवन्तम् मा- 
कुचयुग्ममण्डल इवाद्र चन्दने ॥ २० । 
स्थितम् चरते तुहिनशेल- 
शिरसि भुवनातिवत्तिना | 

साद्रिजलधिञ्जलवाहपथय 

सदिगश्र वानमिव विश्वमोजसा ॥ २१॥ 

अरनुजानुमध्यमवसक्त- 

विततवपुषा महाहिना | 

सन्वध;ः। अकश-परिणादशालनिनि व्रप्रम्य कके चराद्र चन्दने उनारकुचमुम्ममग्डलं इव ततवा 

; तः) स्पभुखम् भनुभवन्तम् उन्नते लहिनशेननश्रिरसि स्थित, ( तथापि ) भुतनातिवत्तिना नरौनमा 

स।द्रिनलःसज् नवादपथः विश्वम् चग्र तानम्, सनुजानु मध्यम अरवसकरविततत्रपुषा भहादिना भ्रविव्रिति 

अघ पञ्चभिः पुरुष विशिन्ि--कङद इत्यादिना! कोटशं पुरुषम् ! 

अक्लगेन महता परिष्णादन विशालतया गशालत दति तथोक्ते। “परिणाह 

{विभालता” इत्यमरः । हषस्य हषभस्य ककुदे अर'सकूटे अ खवोक्ततं इति 
गरेषः ; अआद्रृचन्दने उमायाः कुचनवरुगममण्डले इव कछंतबाह न्यस्तहस्तम् 
अतएव स्परशसुखम् श्रनुभवन्तः ककुदस्य तथधाविधस्यगसुखकर्ल्वादिति 
भावः। उपमालङ्कारः ॥ :° ॥ 

न. र (> र ९ 9 ( 

स्थितमिति उन्नतं तुहिनगेलशिरसि हिमवतः शिखरे सितम्, क चत् 
' { र (भ ठ „+~ © ^ छ 

वणि स्ितसिल्यथं; । तथापि भुवनातिवत्तिना सवलोकातिशायिना रजसा 
(५ (र © >> ह (~ [9 [क 

तजसा श्रद्धिभिः पवेत, जलधिभिः समुद्रः जलवाहप्यन श्राकागन च सह 

वर्तत इति तथोक्तम् । दिग्भिः सह वत्तं॑त इति सदिक् । उभयत्र रपि ^तन 
सदेति तुल्ययोग” इति बडत्रोहिः। विश्वम् भ्रश्य, गनंव्याप्र्.वन्तम् इव 
स्थितमिति उत्कता! “ब्रशरूङ व्याप्तो" इति धातौ; शानच् ॥ २१॥ 
{९११ तिट्क रकाद शुग्रिघ्नन न्ा। 

> । खनखतर अहर्िभरिम ङ्ठ, छदो उ वर्मन काटल यदो लदलमत्वर सडिमूषा- नानत व्र 

१ कविर कत्र (मष (२५६ २८५। 4क कमनो वूड ससूश्र-८नल चूक पर्न कब्रिःगन। 

२०--२8 । ( सप्दून (विघ्नन) (ङे शुदन् मव् एमन कृष्युशरग्ड्लनव्र षव्र नी८नान्नड वृष. 

स्कृरम श्त यिष "र्न हय यरूरत् कव्रष्डणटन। शिनि चतव्रड हिमाषएन-निरते खद्दर, रभे।5 (पन 



हादश्षः सगः। ३१९ 

लोकमखिलमिव भूमिश्ता 
रवितेजसामवधिनाधिवैषटितम् ॥ २२॥ 

परिणाहिना तुहिनराशि- 

विशद्मुपवोतसरूवताम् । 
नोतम् रगमनुरञ्चयता 
शितिना गलेन विलसन्मरोचिना ॥ २३ । 
घ्र तमालतोसितकपाल- 

कुम् दम परुदधमृदधं जम् । 
५ भरतः) रवितेज॑स्ताम् श्रवरधिना मूमिभ्ता चित्रितम् धष्विन लोक्रम् इव स्थित, तुःखनराभि- 

विशदम् उपवीतमूवतां नौतम् उरगम् भनुरन्नयता परिणाहिना विलपन्मरौ चिना भ्रितिना गनेन 

उएनचित', मानतौसितकपानकुमुदम् भवरुदनूड ज" ( थतः) भुरसरितृपथस्ां प्रषम् इव ( स्थित ) 

अनुजान्विति । जानुनोमध्ये अनुजानुमष्यम् । विभक्त्यर्थ अव्यय्ोभावः। 
अवसक्त लग्न विततम् ग्रायतं च वपु; यस्य तन महाह्ना। अवसकिका- 
वन्वभ्रूतेन इत्यथे; । अधिवैष्टितम् श्रतएव रितिजमाम् । ग्रवधिना 
पय्यन्त्नूतेन, भरमिशता नोकालोक।चलेन अविवेष्टितम्, अखन 
लोकमव सश्ितमिति उपमा। `्रसूश्चम्पश्यापरभागा न।क(नीकाचलः” 
इत्यागमः ॥ २२॥ 

परिणाहिनेति। पुनश्च तुद्धिनरागिवत् विशदं शम् उपवौतस्त्रतां 
घन्नोपवोतत्वं नोतं प्रापितसुरगं ओेषादधिम् श्रनुरञ्जयता सखगुग्पोएरकतं 
कुवेता श्यामीकव॑ता इत्यथंः। परिणाहिना विशालेन, विनप॒न््रोचिना 
प्रतकिरणेन शितिना नोलेन गलेन कण्ठ न उपलन्ितम् । “कर्। गलोऽय 
ग्रोवायाम्" इत्यमरः अत्रोरगस्य सखधवलिमत्य।गीन अन्यजन्यनोलिम- 
यदहणात् तद्गुणालद्भ(रः। “तद्गुणः खगुणत्यागाटन्योत्ऊष्टगुणग्रहः" 
इति लच्तणात् ॥ १२॥ 

सतेति । पुनश्च मालती जातोकुसुमम् । “सुमना मानतो जातिः”. 

शोर ठ्दनाश्तरिंगो (उक्ल नोनणनमि ऽ उनदव्रनथ नह ममयं रिश्च नैकिव्षंय कद्रि८ञ८श्न। 
खनि लोदमशनंड विधूलकाव्र मरमर्ने प्रव्रा व्वष्टिञ, रञ्राः (यिग्रा पवाद रश्न-टपा८डटकतर 
गर्वीष्ड्ड (ना कोध्नांक-गर्द्ड-व्वष्टिठ निदिनि (नीके प्न यवष्टिठि; छाशोद्र नलद गिन, 
दित्रव्दित्री ७ नोनं ; ठेशोवर द्रा ठत रप्डागैोखक्र्णं अरखिखांड (नैवनाभै बङ्दक्िर 



२२० किराताज् नोयम् । 

म्रोषमिव सुरसरित्पयसां 

शिरसा विसारि शशिधाम बिब्रतम् ॥२४॥ 
कुलकम् । 

म् नवस्ततोऽभिम्,खमेल्य 
नयनविनिमेषनोदिताः । 

पाण्डतनयतपरसा जनितं 

जगतामशग्य भृशमाचचन्निरे ॥ २५ ॥ 
विष्ठारि शशिघाम व्िभतः ( पुरुषः ददशः) वाचा--क्ततवाहु; भ्रनुभवन् ( खितः) श्रग्रवानः 
शोषितः भखिललोक इव स्यितः ¬ कपानेकुमुदः अवस्द्धमुरजः शेष इव ( स्थितः) विचत् 

( पुरुषः दट॒भ्र )॥ २०--२४ 1 * 
यन्वय; | ततः सुनयः भनिमुखन् एथ नयननिभषनीदिताः ( सन्तः ) पाण्डतनयतपछा जनित 

जगताम् यश शण चाचचदिरे) वाचा-मुनिनिः | + नीदितैः भ्ाचचच्।॥ २५॥ 

इति। “धुष्मे जातोप्र्तयः खलिङ्गा त्रोद्यः फले" इति चामरः। तदत् 
सितं यत् कपालमेव कुमुदं तत् श्रुतम् आप्रुतं येन तत् तथोक्तम् । 
अवरुचमुद्ैजं व्याप्तशिरोरुदम् । अतएव सुरसरित्मरयसां शेषनिव निय्या- 
तावश्ष्टं गाङ्गम् अम्भः इव स्थितमित्यथः। उम्र ् षालद्गारः। विसारि 
विषत्वरं शशिधाम शिरसा सिश्चत' परुषं ददृशरिति पूततगणान्वथः ॥ २४ ॥ 

सुनय इति । ततो दशनानन्तरं मुनयः च्रभिसुखम् एत्य शिवस्येति 
भषः। नयनविनिमेपेष नव्रसन्नया नोदिताः प्रं रिताः सन्तः पाक्डतनयस्य 

ङ्हेप्ग्ट्ठ) डिति स्र्ट्कोशवि पख-वथि दकम् कव्रिणलष्न् ; देर]८२ छोङडोव् एठोकृररमदड् रयवर् 
कशलकृमुपं याध शरैदग्प्ह--(८क५ण।^ वाख कप्रिदाध्ल, दगा द्र) ध्यन कविरयं भत्र 

न्र् [२२] > रर्ट्य्ट्प् | 

” २४-२५ शरी कर्यामध्यं पुस्तकान्तरे चेपकौऽयं र श्धत-- 

नर्भिर साहुभिरद्तौनमुजगवनप्रवि रानितम्। 

चन्दनतरभिरिवालघभिः प्रवलायरतैमलयमदरिनौग्तम् ॥ 

बहभिरिति ! अहीनां स्पाणं मध्व व्र इनाःग्रष्ा भुजगास्त एव वधान यषां तैः सपाभररी- 

रिलटः। वहुभिरनेकेवीदृभिः, सषटम्रभुजलात्तसयेति भावः} विराजितः शमितः चन्दनतरुभिरनेकंः 

मलयमेदिनौशतमिव स्थितम् । चन्दनतरवीऽप्यरौनां महान्तो भुजगारुपां वलयो वष्टम' येषां तरति) 

अन्नसुभिम् हद्किः प्रबलाश्च त चायता तेमभवविगेषणम् प्रबलदौर्चेरिवयर्थ;। धवा भमनायैरमल) 

निर्मला ग्रा्ताश्ते तः। उपमालद्रः। 



दादश: सगः । २२१ 

तरसेव कोऽपि भुवनैक- 
परुष पुरुषस्तपसखति । 

ज्योतिरमलवपुषोऽपि रषै- 

रभिभूय हव इव भौमविग्रहः ॥ २६ ॥ 
स धनुमद्षुधि विभक्ति 
कवचमसिमुत्तमं जटाः | 

वल्कमजिनमिति चिवमिदं 

मुनिताविरोधि न च नास्य राजते ॥ २७ ॥ 

न्वयः | (रई) भुवनकपुर्ष्र ! वव इव भौमविगरदः कः थति पुरूषः तरसा समन्नवदुप्र, रतरः मा 

स्मीति: भभिभूय तपस्यति । वाचा--वतवया वं भ्ेमविगररण कैन पुरुषेण तपस्यते | २६॥ 

भन्वथः। सः मरपुषि धनः कवचम् उत्तमम् अरि उषाः वन्तम् अजिनं बिभरसि+ इति ददं मुनिता 
विरीधि खस्यन राजते (इति) न, विवम्। वावु--तन | उच्यः प्रप्तिः }- ¦ समन्त । शनन 

मुनितानिरीध्ना न रज्यते ॥ २७॥ 

अज नस्य तपमा जनितं तत् पूव्वीक्त' जगताम् अ्रशम असुखं ट्ःसखरमिलयघः। 
ण्मगतसुखानि च” इत्यमरः । खगं सस्यक् अ्राचचकत्तिरे ॥२५॥ 
तरसेति। ₹े सुवनकपुरुष ! पुरुषोत्तम ! चतः व्रतासुर इव भोम 

विग्रहः कोऽपि ्रविज्ञात इत्यघधः। पुरुपस्तरमा बनात्कारेखण ठव । 
^तरसो वलर्सो" इति भिष्वः। अमलवपुषः उश्वनमत्तः रवेर 
ज्योतिः श्रभिभूय तपस्यति तपश्चरति । “कमणो रामसखतपोभ्यां वह्चिरोः 
इति क्यडः ॥ २६ ॥ 

सदहति। किञ्च स परुषः महान्तौ इषुधौ यस्य तत् मदपुधि धनुः 
कवचं वर्म उत्तमम असिं ख॒ह्भ' जटा वल्क चोरम् अजिनं चमे विभति 
इत्येवंरूपम् इदटं विरूदवे धारणं सुनिताविरोधि सुनित्वप्रतितन्धकं तय्ा- 
प्यस्य न राजते इति न। किन्तु राजत एव त्यथः। चितलमाद्व्यम्। 

“सम्याव्यनिपेधनिवत्तिन दो प्रतिपेधो" इति वामनः।॥२ 

२८} णनङ््र यूनिभ१ विष्व यद्ग साभननुरव्वक उव नद्रनन््मियमः द सना ( क१११५ 

स] र्टेग्र। स्दने स्ट्णे।ऽनिड एशरस्कि टय समाकृ वरवेन करिट्ठि नाजिष्लन। 
श्रम् निक्ष उष, २ २७। (र शूकःवोढम | वृयाद््द्व्र छाप छोद्मक्द्नत्ने (कान वकं 

रिऽ (वाख खडिद्ड कश्चि ठनेना) ककिञय९। 

२५--कि 



३२२ किराताज्ञ॒नोयम् । 

चलनेऽवनिश्चलति तसा 

करणनियमे सदिङमुखम् । 

स्तम्भमनुभवति शान्तमर्ट्- 

ग्रहतारकागणयुतं नभस्तलम् ॥ २८ ॥ 

स तदोजसा बविजितसार- 

ममरदितिजोपसंहितम् । 

विभ्वमिदमपिदधाति पुरा 

किमिवास्ि यन्न सुकर खलु तेन # ॥ २८ ॥ 

न्वय्ः। तस्य चनने अवनि; चलति, ( तथा ) करणनिग्रमे ( सति ) शान्तमसट्ग्रहतारकागणयुतं 

नभन्तन्नं मदिड मुख स्तम्भम् अनुभवति । वाच-- ्रवन्या चन्यते -- -- युतैन नभसलनन सदिद खः 
स्तस्भः सभूग्रेते || २८॥। 

परन्यथः। सः भजमा विजितसारम् भरमर्दितिजोपसष्ितिं तत् इद विश्व पुरा पिदघाति चत् 

ग्वल् तेन न सुकरं तत् किम् इव भ्रस्ति? वाचा--तेन -- - विग्रम् भपिघौधते। तेन केन द्व् 
भूयत् ।¦ २९ ॥ 

चलन दति। किञ्च तस्य पु'सथ्नने श्रवनिः एूथिवो चन्ति। तथा 
करगनियमे समाधिना इन्द्रियनिराघे मति । “करणं माघकतमं क्तेतगाते- 
न्दरियेष्वपि" इत्यमरः । सदिङमुखं दिकमदहितं शान्त: स्तिमितः मरतां 
वायनां ग्रहाणां सूर्य्यादोनां तारकाणां नच्तत्रादोनां च गगः युतं नभस्तलं 
व्योम स्तम्भं निश्वनताम् अ्रनुभवति दत्यथंः। अतः विश्वातिशायिनो तस्य 
प्रकिः उपलमभ्यतति भावः ॥ र्ट ॥ 

न च एतत् उपेच्छम् इत्याश्येन आह--स इति। सः पुमान् 
मोजसा विजितसारं निरस्तसत््वम्। श्रमरदितिजोपसंहितं सुरासुरसहितं 

तत् इदं विश्वं पुरा अपिदधाति श्रपिधास्यति इत्यथः । शोघ्रमेव हरिष्यति 
इति भावः । “निकटागाभिकं पुरा” इत्यमरः । “यावत्पुरानिपातयोलट् 
इति भविष्यदर्थं लट्। तथाहि यत् क्म तपसामदुष्करं तत् 

२५ (नके वाङ मङ्९ डमूरदिषठ्, नु, कद, छम् खनि, छठे}, दष्कन ऽ खमिन सोर कब्विघ्टश। 
4 रं थकोव विक्र (ववात्रन मूनिग्थरिव्क्क, याभि रेरा (व उंशष्ठ (शौल्माौन र्टेप्ठा् न), रीर] 
नार) ₹ॐ51 यटि खामी | 

२८ (मर् भक्तत्र एनटन चवि एनिट इप्, उतर हेखिप्र-िप्वोध-काघ्न वायू, अर् ७ छात्रकाकृन 
यम खौघ्व खदशन ङट्व ; नख्खन रिक्ममृश्मह् निशलञ।द खकरूख्व कर्रिग्रौ थाघ्क। 

मक = 

* "तपसामदुष्करमः इत्यपि पाटः। 
निअ 



दादशः सगः । २२३२ 

विजिगौषते यदि जगन्ति 

युगपदथ सञ्धिहौषंति | 
प्राप मभवमभिवाञ्छति बा 

वयमसा नो विषहितु न्मा रुचः ॥ ३० ॥ 

किमुपेक्षसे कथय नाध 

न तव विदित न किञ्चन । 

चातुमलमभयदाह सि न- 
स्त्वयि मा स्म शासति भवत् पराभवः ॥२१। 

अन्वधः। सः जर्गन्ति भुगपत् विजिगौषते यदि, र् वृगपत् सञ्जिरीपति रभव प्राप्तम् मभि- 
वाञ्छति वा, (न विद्यः ) किन्तु वचम् अपि भरम्य सुचः विषहितुं चमा: नी ( भषामः)। वाच्--तेन 

जगनि विज्िगौप्यन्त , सज्जिह्धौष वत्त, सभिवान्त्यत, अन्मानिः समैः न { मूम्रते )॥२०॥ 
पन्वय.। दह नाथ! किम् उपचसै कययर (त्वम् ( किचन तवन विदित॑न। ई भमभयद ! 

नः यल त्रातुम् भरसि। वेयि णासरति ( सति) प्रराभवः माच भवत्। बवाच्थ--किम् उपेचाते, 

रेथ्यतां त्वया वय तातुम् भद्यमह । परमभित्रन मास्म भूयत ॥ ३१ ॥ 

किम् इव श्रम्ति न किञ्चित् तन दुष्करम् अस्ति इत्यथः। सामान्येन 
विशेषममथनरूपः अर्थान्तरन्यासः ॥ २८ ॥ 

न चंतत् अरन्यफलकं तप इत्याद्--विजिगोपत इति । स पुरुषः जगन्ति 
भुवनानि युगपद् विजिगोषत यदि विजेतुम् इच्छति वा। “पुववव्सन 
इति आत्मनेपदम् । अथ युपगत् मल्िहोपंति। संदहन्तं मिच्छति 
वा। श्रभवमपवगे प्राप्मभिवाच्छतिवा। न विद्मो वद्रमिति ग्ेषः। 
किन्तु वयमपि श्रस्य रुचः तेजांसि विषदधितुः सोट्म्। “तोषसह- 
लुभङूषरिषः” इति विकल्पात् इडागमः । नो तमाः न शक्ताः । कचित् “रुचः 
कामितानि विषदहितुमवधारयितुम्"” इति व्याचक्तत। तत्र सहेरवधार- 
गथत्वं विचायम् ॥ २० ॥ 

किमिति। ₹ईनाध| कं किमयम् उपेत्तसे कथथ त्वमिति गेषः। 

२०। (मे शूकर नोय निं (ण्ट दरोदरकरमीद्मैव महरि धद विष श्वम कपिष्व, उन छदा नम 

गंषार्णु खमाव्र र्रेत्रो यारेष्व, वष्ठडः यर्} उनेनाप्र शना नप्ड, यमन रिङ् व् खाद्श् 2 
८० | (म गश्म ऊनैग्रख्न जमर कद्निष्ठ रष््। कव्रिप्रौप्छ, यथव वूभनड मर्व कश्रिघ्ठ खडिनामो 

ङटेग्राघ्, किव] खगवृर्गे ने।रे८्ड वोर) कर्ष्ण, रिष्टे नृशष्ठिष्ठिनां) कडि टेर (उं योभोप्र 
अमख इरेश्राट । 



२२४ किरावाज्ञनोयम् । 

डति गां विधाय विरतेषु 

मुनिष वचनं समाददे । 
भिन्नरजलधिजलनादगुस 

ध्वनयन् दिशां विवरमन्धकान्तकः ॥ २२॥ 

बट्रोतपोवननिवास- 

निरतमवगात मान्या । 

धातुरुदयनिधने अगतां 

नरमशमादिपुरुषसा गां गतम् ॥ २३ ॥ 

अन्वयः । इति गां विद्ाय मुनिषु विरतिषु अनषकान्कः भित्नजनधिजलनाद्गुरु ( यया तया) 

दिशं विवरं ध्वनथन् वचनं समाददं ! वाचद्--्रन्धक्षान्तक्न विवरं भ्वनयता वचनं समाददे ॥ ३२॥ 

न्वयः । बदरौतपोवननिवामनिरतं मां गतं जगताम् उदयनिघने घानतुः ादिपृर्षस्य भो 

गरम् यन्धा माशच्रवगात । वाचा -[-निवासनिरतः गा गत्; चश: नरः म) ्रवगायि ।॥ ३३॥ 

तव न विदितं त्वया ज्ञायमाननित्यधः। “क्तस्य च वत्तमाने" इति पष्ो । 
न किञ्चन किमपि न। ई अभयद! नः श्रस्मान् अ्रलं त्रातुमरसि। 
त्वयि शसति मति पराभवो मास्म भवत् मा भरत् । स्मोत्तरे लङः च 
दति लङः ॥ ३१ ॥ 

दतोति) इति इदयं गां वाचं विधा अभिघाय इत्यथः। सामान्यस्य 
विश्रेषपयवसानात्। सुनिपु विरतपु त्णोग्भतघु मतमु अ्रन्धकान्तक्रः शिवः 
भिन्नस्य उदेनलस्य जनघ जनसस नाटभिव गुर् गम्भोरं य्या तधा दिगा विवर 
मन्हुरालं ध्वनयन् वचनं समाददे खख्योचकार, उवाच इत्यथः ॥ ३२ ॥ 

बदति! बदरोतपोवन बवदटरिका्मे निवामनिरतं नित्यनिवासिनं 
मां गतं मुवमवतोण जगताम् उदयनिघनें खष्टिसंहारौ घातुः तयो; कत्त. 
रित्यथः । “छन् इति दधातः ठन्प्रययः। अतएव “न लोक्र इल्यादिना 
कमंणि षषटोप्रतिषेघः । ्र!दिपुरुषस्य विष्णोः `गम् अ्र'णभूतं नरं नरसंज्ञक- 
मित्यथः। यो नारायषमसल इति भावः। -न्यथा उक्तवेपरोत्येन 

<७। (र्नाथ श्ाोननि उदय) केकिष्श्द्छन द्क्न वनुन?2 रतन उ यविष्रिर किष नोरे। 
८ खखमव्थनं ! सोमाएतत द्ग कव्) सानेन यकाद कठव) खाननि गमक नगु(क्प्ठ सामो 
युन भत्रखव् वधे न्)। 

८२ थङे कुथ्] कग वूमित्रै किरि ङटेघ्ल. यक्षकनानैक [मिव द्८पनिठ कलनिर्ित्र अनना़व्ड 
9 ोत्रखीट्व् शिर. रित्र दनि कत्रिग्रा वनिटय नोव्रिघ्नन। 



दादशः सग; | २२१५ 

दिषतः परासिसिषुरेष 

सकलभुवनाभितापिनः। 

क्रान्तकुलिशकरवोय्यवलान् 

मदुपासनं विहितवान् महत्तपः ॥ ३४ ॥ 

अयमच्यतश्च वचनेन 

सरसिरुहजन्प्रनः प्रजाः । 

पातुमसुरनिधनेन विभू 

भुवमभ्यपेत्य मनुजेषु तिष्ठतः ॥ २५ ॥ 

पन्वधः। एषः सकलभुवनासितापिनः क्रान्तकृलिशकरवीष्यवनान् रिप्रतः परानिसिषुः मदुपासनं 

मद््सपः विहितवान् । वाचा-एतेन -- -- दिषतः परासिनिपुणा हितम् ॥ २४॥ 
थन्वथः। विम् भय चात्र सरसिसुदजदनः वचनेन भरसुरनिघनेन प्रजाः पातुः मुवम् भभ्वपेन्य 

भवनेषु तिष्ठतः। वाचा--विम्म्तराम् भ्रनेन थच नैन च स्थोयते ॥ ३५॥ 

मा अवगात मनुष्यमात्र मा जानोत इत्यथः । (इणो गा लुङि" दरति 
गादेशः ॥ २३ ॥ 

श्रध तस्य तपसः निमित्तमार-हिषत इति। एष नरः सकलभुवनानि 
भितापयन्ति ्रभोच्एमिति तथोक्तान् । “बहुलमाभोचं ” इति णिनिः । 
क्रान्ते ्राक्रान्ते कुलिश-करस्य इन्द्रस्य वोयवले शक्तिसेन्ये यः तान् दिषतः 
गतन् परासिसिषु; पररसितुभिच्छः । श्रस्यतः सनत्रन्तादुप्रययः। मदुपासनं 
मदाराधनम् । करणे लुट् । महत्तपो विहितवान् । अत्र निमित्त शलन्नय 
एव इति। २४६॥ 

्रधास्य मानुषावतारे कारणमाह-ग्यमिति। विभू प्रभू अय नरः 
रच्युतः कष्ण सरसिरुहजन््नः ब्रह्मणः वचनेन प्राधेनया श्रसुराणां 
निधनेन मारणेन करणेन प्रजाः पातु रकित भुवमभ्युपैत्य मनुजेषु तिष्टतः । 

द न ¢ शर © 

वस्तुतस्तु साक्तात् नरनारायणौ एतो क्षष्णाज नौ इत्यथ : ॥ २५॥ 

००। नि निखा कग्निकोयनामनो क्रशेष्टतर शटि-मरोवकरड; विकृव ड्रनादठोर्व् न्रनामक श 
र्य नोतरोप्र। रदंशोप्क खागेनात्र) खद वाङ दनिद्र) म्न कश्रिघ्वनन। 

७६। ईनि रैद्खत्र वलगोर्वीगबरोख्वकोजरो ममयैङ्दनखानी नरकितिप्कं श्रा किवत वडिथोपप 
सोमात्र छेनीमनोक्रगं मर उनैमा] कर्प्डय्न् | 

७८ । धटे यद्षप्र-रेनि ववर जार, वक्रा याथना सद्वविनागं चेत्र) यङाननप्क क्क 
कब्रिवात्र निमि, ङरप्न चामिग्रो यद ङ्रान कपिष्ङःषटन । 



२२६ किराताज् नोधम् । 

सुरक्षव्यमेतदवगम्य 

निपुगमिति सृुकदानवः | 

हन्तुमभिपतति पाण्डसुतं 

त्वरया तदत सह गम्यतां मया ॥ ३६ ॥ 

विवरेऽपि नेनमनिगदु- 
मभिभवितुमेष पारयन् 

पापनिरतिरविशद््तया 

विजयं व्यवसाति वराहमायया ॥ ३७ ॥ 

निहते विडम्बितकिरात- 

खपतिवप्रषा रिपी मया । 

अन्वयः । भूकदानवः एतत् सुरक्षव्यम् इति निवस् भवग्म्य पाग्ड मतं हन्तुम् भरनिपरतति तत् 
श्रते मया सह त्वरया गन्ताम् | ताचा--सकद्धानवन अभिपत्यत्, ( टवं ) मन््ष्वम् | ३६।। 

पन्वम्र;ः। पापरनिरतिः एवः विकर्मपि एनन् पसनिगृन्म् यमिति न पाप्यन् भव्रिणद्धितय। 

वर!दमाययरा निन्नयं व्यरस्यति | तच्-पापनिरलिना एतेन न पारवरता विनयः व्मवसौयत ¦) ३9}; 

अथास्य सत््वसम्पदं प्रकाप्रायितुमाद्ट-- सुरेति। म्रूकदटानवा स्ूकास्यः 
कथित् भ्रसुरः एतत्पाण्डवक्लव्य सुरल्लत्यमिति निपुणमवगम्य साधु निश्चित्य 
पार्डसुतमज् न हन्तुम् श्रभिपतति । तत् तस्मात् क।रणात् म्रत्र अज॒ना- 
खमे विषये आ्राखमं प्रति इत्यध ; । म्या सह त्वरया गम्यताम् । द्र्टमिति 
शेषः ॥ २६ ॥ 

विवर इति । पापे निरतिरतिप्रोतिष्स्य सः एषः दानवः विवरे रन्ध 
अपि एकान्तेऽपोत्यथः:। एनं पाण्डवम् अनिगूटू' प्रकाणं स्पटं यथ। 
तथा अभिभवितु न पारयनत्र शक्त वन्। विभाषायां “नञ इति नञ- 
समासः । श्रविश्द्धितया सखरूपगूहनात् निः शङ्कितया वराद मायया वराह- 
भ्रूमिकया विजयं व्यवस्यति । विजयं प्रति उदक्त इत्यध : ॥ २७॥ 

७७ ॥ भूक नोस्म (कान कनद नौजद-कृ)दीर्े छतरकोया लिश नमाक् खवकौवनृधूर्ववक खष्टूनत्क 

निनागे करदविष्ठ शौद्रः द्टेष्ट्टर; खञ्यव ॐ यथ्टूनायप्म खाोम्णैव मेरिड नचव खनन् जमन 
क्क्रन। 

०१1 रे गेरभिगङ् एौनव् निष््नञ टेँरव्क निल रर्चिष्ठ गगाङ्ड करटिप्ठ अम्र श्षेष्द म्न 
कद्रेम) मोद्र दातरा वद्रोहयडिं खदनश्रनशूरदवक निः*कुरोप्व विरग्रर्णु ठेछड ग्रो 



दादश सरः: । २२७ 

मुतनिशितशिखः प्रसभं 

सखगयाविवादमयमाचरिष्यति ॥ ३८ । 

तपसा निपौडितक्षशसा 
विरहितसहायसम्पदः | 

सत्वविहितमतुलं भुजयो- 

बलमसा पश्यत खघेऽधिकुप्यतः ॥ ३९ ॥ 
इति तानुदारमनुनोय 
विषमहरिचन्दनालिना | 

धन्वयः। विडम्वितकिरातर प्रतित्रपूणा मया निद्धतै रपौ मुतानिरितनिनिखः (सन) गर 

परमम सगयातिनादन् भाचरिर््याति | ताचा--मृक्तर्निितविरिवन नेन सगयातिकादः चाचरष्यत ॥३८। 

परन्वयः। त्पस। निर्पौ उतक्रग्रस्य तद्रा विरहितमद्राय्मन्पदः सप्र यक्ष्यत भ्रस्य मद्टाविष्ितमं 

अतुलं मुतेः बने पण्यत। वाच्य--- --- वन ग्यताम । ३ ॥ 

ततः किं भविष्यति? इत्यत आह--निदत इति। विडम्बित 
मनुक्लतं किरातनरप्रतिवपः येन तन तदृलू्पधारिणा इत्ययः। मया रिप 
वराह निक्तं सुक्तनिगितविशिम्वः मन् । श्रयं पार्डवः प्रममं प्रदम मगया- 
विवाद खगयाप्रद्ारकलनदसमाचरिष्यति करिष्यति मणग््रदतसमेव रगं प्रहत्य 

सखयमदहमेव प्ररत इति कनद्िष्यत् इत्यथ; ॥ ३८ ॥ 
ततोऽपि किं भावि? इत्यत आ्रह-तपसेति। तप्रमा नितरां 

पोडितः अतएव क्षणः तस्य निपीड्तक्तणस्य । "^पूवकाल' इत्याटिना 
समासः । तथा विरदह्धिता मद्राय्रमम्मत् यस्य तस्य एकाकिनः मघं रणो) 
“सधमाम्कन्दनं संख्यम्" दल्यमरः। अरधिकृप्यतः बअ्रधिक्र कुप्यतः अरस्य 
पार्डवस्य मन्वविद्ितं खभावक्लतं स्वाभाविकसित्ययः;। "मच्वोऽस्तो 
जन्तुषु क्तोवे व्यवसाये पराक्रमे। आत्मभाव पिग्राचादौ द्रव्ये मत्ता 
सखभावयोः। प्राणे वलेऽन्तःकरगे” इति वेजयन्तो । अतुलं निङ्पस; 
सुजयोः बाह्वोः बनं शक्तिः प्यत। “बलं शक्तिबननः सैन्धम्” इति 
जाश्वत्ः ॥ २९ ॥ 

<] खमि क्रा गख कशं धीवन् कव्रिया (ड़ ववोड्-्रिशूट्क ङि कद्विप्न 4 ।७] निर 
वदा्ड् निउ गदवर्दगरद्वक मङ्म। ृभग्रा-कनर याक्र् कररिप्व्] 

ॐ 1 सष्टून उनगोग्र निखा तीडिमदटेषर कृ रदेप्रा८्ठ, ठंशोव गडा गन्म नार्। ( तथाति) ५ त्म कृनिर स्वरा प्य खणव्मिक्ष शटल इङक्दन कान कद्िघ्व, छ}र) खांभनोद 
खवृघ्लौक्न् कद्विप्वन 



२२८ किराताज् नयम् । 

चम्धजनितपुलक्षेन लसदट्- 
गजमी क्िकावलिगुणेन वक्षसा ॥ ४० ॥ 
वदनेन पुष्ितलतान्त- 

नियमितविलम्बिमौलिना | 
विभ्रद्रुगनयनेन रुचं 

शिखिपिच्छलाज्कितकपोलभित्तिना ॥ ४१॥ 

हट दहन् जलद्नादि 

धनुरुपदहितेकमागंगम् । 

शरन्वेयः | शिवः उति तान् उद्धारम् भरनुनीैयर विपमद्रिचन्नान्िना घम्यमजनितपुन्लकेन नमदगज- 

सतिक्रावलिनुतन वरवता पुप्पितलतासनिश्रनिततिनन्विमौलिना शि्विपिन्छ्लाच्छितकपाीलनिनिना 

अथ तिभिरस्य किरातभावं वण्यति-इतोत्यादि। शिव दति इलं 
तान् सुनोनुदटारं युक्तियुक्तं यथा तथा अनुनोय शि्तयिला उक्घ! इति यावत् । 
रचिरः किरातप्रतनापतिः मंवत्रत इति उत्तरेण अन्वयः। किरात- 
सेनापतिवेगधागो वभूव इत्यथः । कथम्भृतः ? विषमा विक्लतविन्यासा 
हरिचन्दनस्य श्रायः र्वा यस्मिन् तन । घश्ण खेदेन जनिताः पुलकाः 
रोमाच्चाः यस्मिन् तेन । “पुलकः; पुनः। रोमाञ्चः कण्टको रोमविकारो 
रोमहषणम्” इति ख्मचन्द्रः। "चम: स्यादातपे ग्रोमे उ्णस्वं टाम्भसोरपि" 
इति विश्वः । लसन्तः गोममानाः गजमोौक्षिकानां करिकुोदवमोक्रिका- 
नाम् ्रावलय एव गुणाः सूत्राणि यस्मिन् तेन वक्षसा वच्ःखलेन उपलकितः 
करिणां सुक्तायोनिते प्रमाणमाह अगस्त्यः-“जोमूतकरिमनव्छाहिवंगगङ्ख- 
वराहजाः। शक्य इवाथ विज्ञेया ्र्टो माक्रिकयोनयः ॥" इति ॥ ४०॥ 

वदननेति। पुष्पितः लतान्तेः विक्रमितलताय्रः नियमिताः संयताः 
विलम्बिनघ्च त मोलयः केशाः यस्य तन। “चड़ा किरोटं केशाश्च संयता 
मौलयस्यः” इत्यमरः । गिखिपिच्छलाच्किते वमि. वर्हाड्ति कपोनभिन्तो 
यस्य तेन अरूणनयनेन आरारक्तनेव ण वदनन रुचं शोभां बिश्वत् ॥ ४१॥ 

७५--8२। जिद बूनिगनैप्क वेशने दतो छेत्त कौन कद्िवोद्र नम्र छत्र वरदन 
न ल्रखोध्व् रत्रिऽन्पेनप्वभ रिख सरन, वर्बञनिष व्रामोओ चेका ङ्रेल यद्र विन्मिंड 79. 

(मोक्मन विग्राक्छिडि श्रे्ठ नागिन् । स्तौग्र मखुङ्क (क्मक्लोन-दिकमिरु लठ षत 
मर्यं र्दैव्र विलिभ्रिडं र्रेल, कट्नांन् ङ्ङ गिर्विधू(षट्ट लश्िड शेरेने, नग्नन खाक्वाखां त्र 



हाटशः सगः । २२८ 

मेघनिचय इव संवहते 

रुचिरः किरातपुतनापतिः शिवः ॥४२॥ 

विशेषम् । 

अनुकरूलमसा च विचिन्तय 

गगपतिभिरात्तविग्रहेः । 
श्रलपरग्रुशरचापग्ते- 

महतो वनेचरचसूविं निममे ॥ ४३ ॥ 
विरचय्य काननविभाग- 

मनुगिरमधेश्वराज्नया । 

भररणनयनेन वदनेन रयं नन्, जलदनाद्ि =उरपहितकिना्मैण चत् धनु; उषदग् सविर; किरात 

धरतनापतिः संक्ठत | ताचा--ग्रित्रिन -- शचं विनता धन्: छददता स्चिरण {करातप्रतनापणतिना 

सवत् | ४---४२॥ 

प्न्य । ययय यनृक्रत्नं विविन्ता भात्ततियर्; आूनपग्गुणररचापशतः गयपतिनिः महती वनैषग्चम्ः 

विनिन्रम् । वाच्र--श्रापिवियह.; ` भूताः गणपतयः म्तौ वननरचग् विनि \। ४२ ॥ 

सदिति । प॒नश्च जनलद इव नदतोति जन्तदनाहदि । “कन्त पमान" 
इति शिनिः। उपद्धितकमागणं मंदहितंकनाणं धनुर्दद्टन् । अत एव 
मेघनिचय इव स्थित दत्यपसा। श्रत्र विश्रेषक स्वबभावोक्तिरलनद्गारः। 
स्वभावोक्तिरसा चार् यथावदम्तुवणनम्” इति लत्तणात् ॥ ४२ ॥ 

अनुकरूलमिति । अस्य शिवस्य श्रनुकूलं विचिन्त्य प्रियमिति निथित्य 
अत्तविग्रह; श्यहोतकिरातटेहैः। तथा शूलानि परणशवः कुटाराः गगः 
चापानि च तानिश्तानियेः तेः। प्रदरगा्धभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ" इति 
निष्ठायाः परनिपातः । गणपतिभिः प्रमथसुख्यः महतो वनचरचमूः मेना 
विनिमभे निमिंता। “माङ. माने" कमणि लिट् । “ष्व इत्यभ्यासस्य 
इ स्त्वम् ॥ ४२ ॥ 

क्रिल; लहेकष्ण ङिति गृथमखटल न्नर] धोव्रन कम्रिग्रां वक् दृक्ड फलननोनौ पद् दतर कृद्विलन; 

ठौशौप्ड कपर वान (यजि र्ट्ल। रखत्रार खिनि (मदनिफप्रवर् अथ टटेष्ं 4क रन्यत्र स्विम- 
एप ग॑चिकए्णं भुत्रिनरड ङृदेदलन। 

8७ । सि्वन्न यिक््वाद्द अरवशडितरम किञ् वादम् वव: शम, ग्र, व्र उ छग वरन 
शूर्ववक धक विव्रोएे वटनञत्र-दर्नो निर्धाम कत्रिदलन् | 



३३० किरताजञनोयम् । 

भौोमनिनदपिहितोकरूभुवः 
परितोऽपदिग्य सूगयां प्रतस्यिरे ॥ ४४ ॥ 
चलभिताभिनिःख्तविभिन्न- 
शकुनिखगयुधनिःखनेः । 
पूगपृथ वनगुहाविवरः 
सहसा भयादिव ररास भूधरः ॥ ४५ ॥ 

न विरोधिनौ सषमियाय 
पथि खगविहद्ग संहतिः | 

पन्ति सहजमपि भूरिभियः 

सममागता; सपदि वेरमाप्रदः ॥ ४६ ॥ 

अन्वयः । भय इभ्ररान्नया अनुगर काननविभागं विरचय्य भौमनिनदपिद्तोदमतवः ( सन्तः ) 

सगयाम् सप्रदरिग्य परितः प्रतस्थिर। वाचय-- -- -- पिररितौर्ममिः प्रतस्थ। ४५॥ 

न्वयः। पएलिताभिनिःरततिभित्र शकलि सग गृयनिःस्व; पूणपश्चवनगुदानिवरः भूधर; महस 

भयात् इन गरस । वाचा-- -- -- वितरण भृधरण रग्म॥ ४५ ॥ 
पि विरोधिनो सग-विदङ्गमरतिः स्षुन इथाय ; ( तथारि ) भूरग्भियः समम् मागत न्तुः । 

वाचा-- -- -- चगविषद्न-संहव्यारुन्न शवर मूरि- पदः मरजम् थि उ नपि प्रत्त । 

भोमि. समम् मागतानिः भापिः सदनम् श्रपि उ+ स्यत् ॥ ४६ | 

विरचय्य ति। अथ ई्वरान्नधा अ्रनुगिरं मिरो । विमक्ता्च'ऽव्ययोभावः। 
“गिरेश सेनकस्य” इति ममासान्तः । काननविभागं वनविभागं विरचय्य, 
अस्यायमिति टरेगशविभागं क्रल्ला दव्यघः। भोमंनिनादट्; कलकन्तेः पिद्ित।ः 
उरवः भुवःयव; त तथाक्ताः मन्तः मरगयामपदिश्य व्याजोक्षत्य परितः 
प्रतस्थिरे प्रिता: ॥ 88॥ 

१ 1 0 र ¢ ह 

्ुभितति । न्तुभितास्तस्ताः अभिनिःखता खस्यानात् निगताः विभिन्नाः 
सुकतसदङ्गाञ्च ये शकुनयः पलिरः सखगाञ्च तषां यूश्रानि तानि तेषां निःखनः 
पूर्णीनि पद्यनि वनानि गुह्ाविवराणि च यस्यसः भूधरः सहसा भयात् 
वेति उतुप्रे्ता । ररास चुक्रोश । “रस च्राक्रोगरः लिट् ॥ ४५॥ 

४४ अनखन गिवाला #नन॑खित्रिनं गोर्द्वा कं]ननयत्छन यित ककिग्र सोष्म कनकन बरध्व् 

वटे श्न र्न रत्र बनग्रोवागत्तदनम षट्मिक् शङ अद्रा क(किलि। 

९८॥ ठउभुन् वख < खदान द्रत श्तरिड दि ब्रगेभरकि्क्ष्लवं निनो विधन खत्री 44 

छह विवद वर्थ र्खग्राग्र ङ्थव्र (वन लाकग्मिक छपर होरक)॥ कमिप सफल) 



ददम: सग; | २२९ 

(~ इ 

चमरोगणेः शिबवलस्य 

बलवति भयेऽप्यपस्थिते । 
वंशविततिषु विषक्तपथ - 
प्रियबालपिभिराददे घतः ॥ ४७ ॥ 

=> = 

हरस निकाः प्रतिभयेऽपि 

गजमदसुगसिक्षेसरेः । 
खस्यमभिदट शिर सहसा 

प्रतिवोधज म्मितमुखेख गाधिपेः ॥ ४८ ॥ 
अन्वयः वंशविततिषु विप्रक्तययप्रियतालधिनिः चमरौगर; आितवनस्य वतनवति भव उपरम्यत (ननि) 

पि रतिः खादर । गचा-- -- विषतो- बार्वधयः चमरोगगाः प्रतिम् धाददिर। ५४५॥ 

अन्वथ; } प्रतिभव्रे रपि गज्मदसुगन्विकेमरेः द्युतिनोधनुन्मितमृम्यः समाधित्तः स्वस्य दरसन 

भिदटशिरं। वाच--गनमद् -- कंसराः प्रल्मुरवाः कगाधिपाः हरसेनिकरान् मरसिदृटभरः }) +ल; 

नेति । पथि पलायनमाग विरोधिनो जातिवर्णि मृगागणं सिंर 
व्याघ्राद्योनां विह्द्गानां काकोलकानां च संदतिः स्द्धः रुपं परस्परक्रोयं न 
इयाय न प्राप । किन्तु महेव चचार्ेत्यथः। तथ्ाहि-भूरि प्रभूता भी; 
यासुताः समं साधारण्येन म्रागता त्राप्रटः विपत्तयः मदहजमरपि स्वाभा 
विकमपि वेरं मपदि घ्रन्ति। न द्धि सक्गातव्यसमेषु प्रजायत वरानुञन्ध 
इति भावः ॥ ४६ ॥ 

चमरोति । वंगविततिषु वेणगुन्य षु विषक्ताः नग्नाः एश्रवः भं प्रिय. 
बाला प्रियरोमाणो बाल्लघयः पुच्छानि यपां तः। च्छोऽस्त्रं नाम 
लाङ्ग से बालदहस्तश्च बालधिः” इत्यमरः । चमरोगग्ंः खगविग्रषेः शिववनस्य 
सम्बन्धिनि तदेतुके इत्यथ : । सम्बन्धमात्रविवक्तायां षष्टो । श्रन्यश्रा "नोत्रा- 
यानां भयडतुः” इति पश्चमो स्यात् । जलवति प्रबले भये उपस्ित प्राप्नऽपि 
छतिः आददे खोक्षता। वालच्छ्दभयात् प्रागदह्ानिमप्यवगण्य्य खस्ित- 
भित्यथः ॥ ४७॥ 

हरेति । प्रतिभये भयदौ । “भयङ्करं प्रतिभयम्” इत्यमरः। 

४७॥ शयिमल्धी नि्वादौ मृभ-रिर्क्रदूल (को्गेवेदन र्रेन ना; कट्ट गुगनर आनि ङ्न 

छथ्रखेनक यागे मरुलं देवव्रल्कड नष्ट क्रित %।८क। 
६१ (ववृद्स एमब्रोगेपणैत्र चित्र शेष्छनर्न मध्लध इरन, सीङौप्ठ निवपन इदेष्ठ यकन ड़ 

हेग रशेघ्लउ छारीर दवयामानो र्देग्र अशिति) 



२२२ किराताजं नोयम् । 

विभराम्बभूवुरपटत्त- 

जटरशफरोकुलाकरुलाः । 
प्रडःविषरमिततटाः सरितः 

करिरगगचन्दनरसारुगं पयः ॥ ४९ ॥ 

महिष्षतागु रुतमाल- 

नलदसुरभिः सदागतिः । 

व्यस्तशुकनिभशिलाकृसुमः 

प्रणुदन् ववौ वनसदां परिथ्रमम् ॥ ५० ॥ 

भन्तः । अपत्त्तजटररश्रफरौकृलाक्रेनाः पडविषिततटाः मरतः कीरिसग्रचन्दनरसारुगं पयः 

विभगास्वभूव्ः । पाचा--अरपव्रत 1 वालानिः पद्ध + तटाभिः सरिकः करि + रमार्रं परयः 
विभरास्बभृते || ४८ ॥ 

पन्दयः। महिषत्ततागुरुतमालनसलदसुरभिः व्यस्तेणुकनिभरिलाकुमुमः सदागतिः वनसदां परियम 

परगद्म् (सन्) व्वौ। त्राच--महिपि ` सुरमनिषा व्यत्त + कुपुनेन सदागतिना ¦ + प्रफदता 
( सता) के ॥५०॥। 

प्रापे ्रपि इति गेषः। गजमदः सुगन्धयः सुरभयः केमराः सटायेषां तैः 
हतामेकगञरित्यश्र सहसा सेनाकलयवणानन्तरमेव प्रतिबोधन 
निद्रापगमेन जग्थितानि व्यात्तानि सुखानियेषां तः मृगाधिपः सिंहैः खस्यं 
निःगदमेव हरसनिका अ्रभिदहटरिरे ईत्तिताः। न तु किञ्चित् ज्ुभित- 
भित्रथः। युक च॑तद्राजनामावधारिणां कसरिणासमिति भावः ॥४८॥ 

विभरासमिति। श्रपत्तत्तजटरः तत्कालक्तोभाल्लटितोदरः शफरोकुले- 
राक्रुलाः व्याप्ताः, पद्कं ; विषमितानि दुममीक्षतानि तटानि कूलानि यासां 
ताः सरितः करिभिः पलायमानरिति शेषः। रूगणानां मागेरोधितया 
भग्नानाम् । “ग्रोदितश्च" इति निष्टानत्वम् । चन्दनानां रसेररूणं पयः 
बिभराम्बभ्नूवुः। धातोः “भोद्लोख्धहवां श्युवच्च" इति आम्प्रत्ययः । 
सुवद्धावख् क्ञ्ानुप्रग्रुज्यतं लिटि” इति भुवोऽनुप्रयोग, ॥४<॥ 

““) प्र-कत्रम च्निटिठ ररेघ्तड मुभ।दिनेतर निद्र निव-ट्मछङ्निगेल्क (र्थिघ्ड लाौभतित। 

( न्न वृशीोर्दिदित्र (कमव्रनान-निङ्डि अलेमप्त शकि ददेग्रारनि, उशद् निकानश्रपनुक संख) 
< वररल । 

8०। मूत्रिद्मकन दूरवर गेक्मोकृूव्न सखांक्ल रङ्शेल); कर्कमाङ् र्ड्ग्राप्र छाशोघ्तव्र ठड्प्रि 
कैम र्रेग्रा टेतरिलि । जरत कर्िििठ्तं एन्यनव्रघ्म सक्रनेवर्वं छंन दात्र कत्रिघ्ड गाोभिन। 



इादशः सगः) 

मथिताम्भसो रयविकौगं- 

सखदितकदलोगवैघुकाः। 

क्रान्तजलश्हलताः सरसो- 

विदधे निदाघ इव सत््वसंघ्रवः ॥ ५१॥ 

दूति चालवयन्नचलसानु- 

वनगहनजानुमापतिः । 

+) ११) १ 

अन्वयः । स्वस्व; निदाच इव सरसी; मधितान्मसः रग्रविकौरलदितकदन्नीगतेपक्राः क्षान्त 

जणस्द्नताः ( च ) विदधे वाचा --सच्मेप्रयन निदाघेन इव सरस्य मितास्मस; रय ; गतधकरा 

क्घान्स ।- सता प्रिदपिरं।) ५१) 

मदह्धिषिति।) महिषैः लुनापैः त्तानि विदटलितानि तेः च्रगुरभिः 

तमालेगलदसभोरेः च सुरभिः सुगन्धिः । व्यस्तानि वितिप्तानि शकनिभानि 

श्ुकमवर्गनि श्िलिाकुसुमानि गेज्तेयाख्याः ओओषधिविग्षाः येन मः श्रत 

भीतन इति भावः । "“कालानुमाय्दाश्मपुष्यगीतन्तशिवानि तु । गेलेयम् 

इत्यमरः । शएकनिमेति स्वरूपकयनम् । सदागतिः वागु: वनमदां वनेचराग्परं 

परिगम प्रणुदन् । रतो मन्द् इति भावः। “मातरिश्वा सदागतिः" इत्यमरः । 

ववा वाति स्म॥ ५०॥ 

मयिताग्भस इति। मन्त्वसं्चवः प्राणिसंत्नोभः निदाघः ग्रौष्म इव 

सरसो; मरांसि। “कासारः सरसो मरः इत्यमरः) सथिताश्यमः सक्तो 

भितोदकाः रयेण पलायनवेगीन विकोगं व्याकोणेः यथा तधा दिताः 

निष्योडताः कदल्य; गवेधुका; णधान्यविजेषा्च यानां ताः तथोक्ताः! 

^ठ धान्यानि नीवाराः स्तो गवेधुगवेधका” इत्यमरः। खदित दति 

“क्ङिति च” इति गुणप्रतिपेधः। क्तान्ताः जन्स्हनलताः पञ्िन्यः वासु 

ता; एवम्भृताः विदधे चकार ॥ ५१॥। 

०८] अरिन-कििनिर थक रमौ ७ गत्र ताद्र रख मोदन, सकनम वर्नं निन 

कृर्मद्ममि पिच्छ कत्रि वटमवरभदनुब्र गभि यनटनोमेन कव्रठ यदारिग् स्टम तानिति । 

८०॥ निरप्वत्र चाब्र सदकोनिक यावि-मर्प्काटठ मव्वादवनम्(श्त मथिन भन्दना 

गेनाग्नव्व् कमलो 8 र्न-दौनक्ल नितरी ठ चव गव्रिनोकल गोत्रि्रन ररेन। 



२२४ किराताज्ु नोयम् । 

प्राप मुदितहरिणेदशन- 

चतवीरुधं वसतिमेन्दरसूनवोम् ॥ ५२ | 
स तमाससाद घननोल- 

मभिमुखमुपस्ितं मुनेः । 

पोतनिकषगविभित्रभुव 

दनुजः दधानमथ शोकर' वपुः ॥ ५३ | 
कच्छान्ते सुरसरितो निधाय सेना- 

मन्वोतः स कतिपये: किरातवर्यैः | 

भन्वयः। इति उमापतिः अचनसानुगनगहनजान् चालयन् मुदितद्धरिणोदश्नच्चतवोरुषम् एन्द्र 

यलो वसतिं प्राप । वाचा--दति उमारपतना -- चलद्ता सुदित -- वौकत् रन्द्रसूनवौ वसति; 
प्रापे ॥ ५२॥ 

भ्रन्वग्रः। थ सः घननौलं मुनेः अभिसुखम् उपस्थितं पोवनिकधणविभित्रभुवः तं सौकरे वपुः 

दधानः दनुं दद्भ्र। ताचा--तन घननौलः-उपख्ितः पौव--मू्ः सः -- -- दधानः 

दनृजः दटग्र ।॥ ५३॥ 

इतोति। इति इलमुमापतिरचलमानुषु वेषु उपभोग्यतक्तेषु गहनेषु 

दावेषु च जातास्तथोक्तान् सत्वनिति शषः। चालयन् । सुदितानां 
हरिणौनां दशनः क्षताः वौरुधः नताः यस्यां तामिन्द्रसख्नोः इमाम् रेन्द्र- 

ली। स ठि ८६ ५ 99 र सनी वसत्यत्रेति वसतिमायमम् । “वदहदिवस्यत्तिभ्यय" इति ्रौणादिकः 

वसतेरतिप्रत्ययः । प्राप । ५२॥ 

सदरति। अ्रधानन्तरं सः शिवः घननोलं मेघमेचकं मुनेरज नस्याभि- 
मुखमुपखितमागतम् । पोतस्य सुखाग्रस्य । “सुखाग्रे क्रोडदहलयोः पोत्रम्” 

इत्यमरः । ^हलशूकरथोः पुवः” इति इनप्रत्ययः। निकषणेनोल्ञेखनेन 

विभिन्ना विदारिता भरः येन तम् । शूकरस्य इदं गोकर' वाराहं वपुः दधानं 

दनुजमाससाद प्राप दद्ण्ति ॥ ५३२ ॥ 

८२। देकःणं पमाने चित्रमा 3 वनतीषनभरोड आनगिगप्क ग्रिणजिड क््रि्र मून्ञ 
शवियिभद्मवे परषठक्ड लजोममररिर ३ेखनन्नदनत्र वनोयम् योद इरेप्लम । 

+७। खनव मिद् (पथिष्नन् ;--पनदर नौलवर्न (मद कनद यूकवत्वर् दातरवगुर्वदक मूर्वां वर्य ङ्ञन् 
दिमोद्रनं कम्रिग्रा सस्ेघ्नव बरडिमू(थ ठनैचखिड इृदेघ्टङिनि। 



दादश्ः सगे । ३३५ 

प्रच्छन्नस्तरुगहनेः सग॒ल्मजासै- 
| ५५. 

लच््ोवाननुपदमसा सम्प्रतस्थं ॥ ५४। 

इति इप्वराभिगमनो नाम दादश: सगे: ॥१२॥ 

अन्वयः । लंच्मौवेान् सः मुरखरितः कच्छान्त सैनां निधाय कतिपरैः †किरातवय्ये; न्वौतः ( सन् ) 

सगुन्जालैः तसगहनं : प्रच्छनत्रः ( सन् च ) भरस्य अनुपदं सम्प्रतस्य । वाचा--लच््रीवता तेन--भरन्पीतन 

( मता }--प्रच्छ््रन (सुता च )--श्नुपदं सम्प्रतस्थे ॥ ५४ ॥ 

कच्छन्त इति। लच्छ्मोवान् “मादुपघायाख मतोर्काऽववादिम्यः” 
इति मतुपो मकारस्य वकारदटेशः। सः गिवः। सुरमरितिः कच्छान्ते) 

जलप्रायमनूपं स्यात् पुमि कच्छस्तथाविधः” इत्यमरः । मेनां निधाय 
स्थापयित्वा इत्यथे; । कतिपयैः किर।तवय्ये रन्वौतः अनुगतः सन् ¦ "ई 
गतो” इति घातोरनुपूर्वात् कर्मणि क्तः। मगुन््मजानेः लताप्रतान- 

सहिते; तसगद्धनः प्रच्छन्नः छादितः । "वा दान्तश्रान्त' इन्यादिना निपालः । 

अस्य वराहस्य प्रदमनु श्रनुपदं पदानुसारेणेव्यधः) सम््रतस्पे प्रस्थितः) 

“समवप्रविभ्यः खः” इति आत्मनेपदम् । प्रहपिंणचनत्तम् ॥ ५४ । 

इति खोमहामष्ोप्राध्यायकोलाचलमलिनाधसूरिविर चितायां 

किगाताज् नोयकाव्ययाख्यायां घरण्टापथसमाख्यायां 
द।दशः सञ: ॥ १२॥ 

०५। (गङ् लक्रोमेन्यत्न निव द््रन्मौव यनूनयाध्छु (नन मव्रिष्दनम् कत्रि स्थिग्र दोन 

दधीन कि्राप्छमे मरि छवञोलयृर उक्रभेश्घ्न यष्छत्र र्टेप्रा ट्ड ववक् गकरिश्नोनरमाप्व 

यप्र कम्रिट्लन। 

पपर मर्गं ममौशं॥ >२॥ 



तयोदश: सग; । 

# ॥॥ 

9 © | 

वपुषां परमेण भूधरागा- 

मथ सम्भाव्यपराक्रम विटे । 

सखगमाशु विललोकयाञ्चकाग 

स्थिरदष्टोग्रमुखं महेन्द्र सूनुः ॥ १ ॥ 
स्फुटबद्धसटोन्ननिः स टूर- 

द्भिधावन्चवधघो रितान्यक्षवयः 

जयमिच्छति तसा जातशद्धः 

मनसोम' मुदराददे वितकम् ॥ २॥ 

च्रन्पमरः। यः सरद्धरमृनः परमेण वपषा भुधरायों विभ नम्भाव्यपराक्रमं स्थिरनप्रोगमुग्ब सगम् 

भाश विनीकमग्रा्नकार । वादा--मदन्द्रसगृना -- - सगः विनौकयात्रधी ॥ १॥ 

रन्वथः। स्फशरवद्वसदो्रतः द्ररात् जभिधावन् धवधारितान्यक्षय; मः जेधरम् दच्छति ( भरतः) 

जातशद्ग तसय मनसि सुहः एमं तितकम् धादरै। वात्मा - मसटःत्नतना धरभिषावता --क्ष्यन तम्य 
श्रयं नितकंः भादटे ॥ २॥ 

वपुपेति। त्रय ईवरप्रस्धानानन्तर' मदन्द्रसुनुरननः परमेण महता 

वपुषा हतुना भूघरागां विदे विदारणे सश्चाव्यपगाक्रमं षमः श्र्यमिति 
प्रतक्यपौरुषम् । स्िराभ्यां दृट्म्यां टटाभ्यामुग्रं सुगं यस्य तं खगं 
वगम् । रण तदागमनानन्तरमविनम्ब नेत्य; । विन।कयाञ्चकार ददश! 

अरख्िन् सग प्राक् पञ्चतिंगतश्राकादौपच्छन्द सिकं सत्तम् ॥ * ॥ 
स्फटेति। स्फुटा स्प्र्टा वदा विरचिता सटाना कंमराष्णामुत्रतिः उद्रतिः 

यस्य सः क्रोधात् हषितलोभेल्यथः । ““वटाजटाकेसरयोः” इत्यमरः । दूरा 
दभिधावन् । तथा अरवधारितान्यक्षवयः अनन्यकमा मः वराहः जयनिच्छ- 

>॥ गरन यून वरदन वबषय क्कि गृष्टेनाड कदिव्नन); भविप्नन-णिष पोषय 
ट्ब क्न खद्रकव। मन मन आप्नानं कविटलन् -ठेशद्र प्वक्रगं विरहे म, उ1ह८ठ ९1 
गवोकम छृष्ददितरव्रदमऽ मर्थ 

तग - 



त्रयोदशः सगे: । २२७ 

घनपोतविदोणशालसूलो 
निबिड्स्कन्निकाषरुगगवप्रः | 

अयमेकचरोऽभिवत्तते मां 
समरायेव समाज्जद्भषमागः ॥ २ ॥ 

इह वो तभयास्तपोऽनुभावाट्- 
जहति व्यालष्गाः परेषु ठत्तिम् । 
मयि तां सुतरामय' विघत्त 

विकतिः कि नु भवैदियः नु मावा।॥ः। 

धन्व्रः। घनपीवविद्ौष-शानेमृलः नि:वडस्क्निकाषरगणवप्रः एकचरः; थय समरान ममानुरपर 

माया द माम् भनिवर्तते। बाद्य-- | भालमूत्न स्रृण्प्रणा एकरचरेण चनन ममानरवनाधन 

श्रम् रभि ॥ ३॥ 

च्छति जयाथिनि अतएव जातशद्ध स्यं जिघांमोदिषामेकलनच्छत्वाटिति 
भावः। तस्य मुनेश्नसि मुहरिमं वितक्रं वच्छमाणम् ऊढम् । -श्रध्या- 
हारम्तक ऊहः” इत्यमरः । आदद् उत्पादयामास ।॥२॥ 

भटेकाट्गभिविंवकमेव निर्पयति--घनपातरेति। घन कटिनन 
पोत्ेण सुखोग्रेण विदोगणनि विदल्ितानि णानस्नूलानि व्र्तसूनानि येन 
सः1 निवििडस्य स्कन्धस्य निकाषेण निकषेन स्गृणतप्रः भग्नमानु; अतं 
सद्ास्वमम्पन्र इति भावः । एकल्चामो चरथ इत्यकयवबः एकाकरं यथात् 
अपेत इत्ययः । ्रतौऽयं वरदः समराय लम उत्तम् । -क्ियःस्रौपपदस्य 
च कन््मणि स्थानिनः इति चतुधा । सबराजुहृप्रमाय इव ममाहातुम् 
इच्छन् इवं इवशब्दः सम्धावनाय्राम्। सप्राद्वय्रतः मन्नन्तात् शःनच्प्रत्ययः। 
“स्य्दायामाडङः” “पूववत् सन्" इति श्रमनेपदम् । “ग्रभ्यस्तस्य च” 
इति सम्प्रसारणम् । माम् त्रभिवक्चते माम् अभिधावति। उपमगेवशात् 
सकमंकत्वम् । ब्रत: सवया नायसुपैच्य इति भावः ॥ ३ 

२] पमे ववर् सनक] टरम वृष श्ट८ठ एति वोगिष्डष्टे ; (कां दोह्व (कद्रलात वन्य 
पत्र ररेग्रा। ( सत्रि ) यण्टून मटन भतन शोरोत्र प्याय; उाश्चव एत्ठि किस 4काव हए 

९२६।८९ । «रे द्राङ् ठथन कण्यूःना कषट्व्र दतर वात्र वटके विर्व द्रति कविघ्ड नाशिनि । 
५} युथ अक्को 4६ वर्ष् कफरिन मूधाय षाद नातमून क्न रिक्हिर् वद्ग्रौ, निःवण प्रक 

सथ्१ श्िद्धिमोद्लकल खाति (यन मग्वार्थ साशान कत्रिट्ठ यश्निनी दत्र वामोद् किक 1 

ख) निष्ट । 

२२--कि 



२२८ किराताजु नोयम् । 
ॐ ©$ 

अथवष क्रतन्ञयेव पुव 

भ्रशमासेवितया रुषा न मुक्तः | 

अवधृय विरोधिनोः किमारा- 

नु गजातीरभियाति मां जवेन ॥५॥ 
न सगः खलु कोऽप्यय' जिघासुः 

स्बलति द्यव तथा शश मनोमे। 

न्वयः! इह तपीऽनुभावात् वौतभग्राः व्यालसगाः परेषु त्रत्ति विजहति, भ्यं मधि तां सृतर्गा 
विधते ( तन् ) इयं क्ङ्गतिः कि नु माया नु भ्वेत् ? व।च-वौतभगरैः व्यालगेः व्रतिः विहीयते 

अनेन सा विधःयते। अनया विक्त्या मायग्रा ( मूग्रते) ॥४॥ 

अन्वय; । यवा एषः पूप शम् थासेवितया कषा क्रतमगरा इव् न मुक्तः ( यत् ) च्रारात् विरोधिनौ: 
सगज्नातीः सवधुय वरेन साम् चनिधति। वाय--एतम् भ्रासेविता रुक् कृतज्ञा इव न मुक्तवती | 
( एतन ) भरम् भ्रभियाच॥५॥ 

इदरेति। दह आश्रमे तपोऽनुभावात् वोतभयाः लत्तणया विगतवेराः 
दत्यध्रः, तएव व्यालमृगाः क्ररव्याघ्रदयः। “व्यानो भुजङ्गमे क्रे श्वापद 

दृष्टटन्तिनि” इति विष्ठः। परेषु प्राण्यन्तरषु ठन्ति जोविकां जति 
ह्िमया न जौोवन्ति, इत्ययः । श्रयं वराहो मवि महिषयेतां वर्तिं सुतरां 
विधत्ते करोति, मां न्तुमिच्छतौत्वथः । तदियं विक्लतिः तपःसामय्येभङ्ग- 
रूपा भवेत् किंनु? यदा माया कस्यचित् दंत्यस्य वराहभरूमि्रा भवेत् 
गु नु-किनु-ण्द्ा वितच्ं ॥ ४॥ 

ग्रयतरेति। अधवा इति पर्नान्तरे। एषः खगः पूवं जन्मान्तरे 
गम् श्रत्यधेमासेवितया अतिपरिचितया रुषा क्रधा मह्ोचरथा इति 
षः । कछरतन्नया इव पृवेक्कतं वेरानुत्रन्धं सम्प्रति जानाति इत्यत्प्रक्तषा। न 
सुक्रः न व्यक्तः, श्रद्याप्रोति शेषः । ननमयं प्रागभवोधवेरानुबन्धोति कञ्चित्। 
सम्प्रति वैरबोजामम्भरवादिति भावः। कुतः? यत् यतः आरात् समोपतः 
श्राराद्दटूरसमोपयोः” इत्यमरः । विरोधिनोः खगजातो. श्रवधूय त्यक्ता 

जवेन माम्रभियाति अभिदावति, श्रन्यधा न अ्रभिवायादिति भावः॥ ५॥ 

४८। 4 जायपम खनृरथस।प्व कंत्र दा)खाहि गखनङ्न ्वेषदिव्रशिडि- निप्र दटेग्रा भैगररिमावबृडि 

द्विश कविग्रा्; कडि 4 वव्राङ् अआभोध्य्डे पिष्णैदखोघ्व (मरे रिशभावृि ओंप्वरम कत्रिष्ड 
सामिषे ; श्रख्यव् टेश कि साम उनेःगङिषक्रकभे विकृडि? खयेवां (ङन् पएत्डार 

वृद्री्-ङ्मिक]? 



वयोदशः सगं; । २२९ 

विमल' कलुषोभवच्च चेतः 

कथयल्ये व हितेषिण' रिपु' वा ॥६॥ 
सनिरसि निरागसः वुंतो मे 

भयमिल्यष न भूतयेऽभिमानः | 
परहदिषु बद्मत्सराणां 

किमिव दस्ति दरात्मनामलङ्यम् ॥७। 
क. 

थनवयरः। श्यंध्गः न तलु, ( किन्त ) कः भ्रपि भ्रन्यः एव जिघांुः। हि श्रत मे मन॒ः तथा 
श सपनति ( तथाहि ) विमलं तथा करनुप्रौभवत् चैतः एव दितिं रपृ वा कथयति । गशच्-- 

मनसा च्छन्यतं । विमननं ऊनुप्रोभवता चेतसा हितैषी रिपुगी कम्त॥ ६॥ 

अन्वगरः। (चष्ट) मुनिः अनि ( यतः) निरागमः मै कुतः भवम् इति एषः भ्रनिमान; भूतव 

न ( भवति) ( तथाहि) परदद्निषु वद्गमत्मराणां दृगस्नां कििव भलद्यम् अम्नि। गाय 
( सया }) मुश्ननामूव्रते; अनेन धभिमानेन न ( मृयते) कैन भरलङ्गवन मूयते ७॥ 

न कवलमभियानभमेव जिञ्च मनोहत्तिपि ब्रत प्रमाणमित्याह 
ममगडइति। श्रयंमगः न खलु, किन्तु कोऽपि कश्चिदन्य एव जिघांसुः 
हन्तुमिच्छः। ऋः: मन्नन्तादुप्रययः। “श्रभ्यामान्न" इति कुतम् | 
“्रजभनगमां सनि" इति टोचंः। क्तः} दधि यस्मादत्र अस्मिन् सग 
विषधे मै मनः तथा शं स्वनति ज्ञुभ्यति, यथा जिघांसुरयसिति बुडि- 
रुत्पदययत इत्यथः । तथाहि-- विमननं प्रसन्न' तथा कलुषोभवत् ज्षुभ्यच्च देत: 
एव हितैषिणं रिपुः वा मितरममितर च कथयति। यत्र यत्र मनः प्रमोदति 
तदेव मित्त, ब्त न्ुम्यति मः असित इति निथितमित्यधंः। अतोऽयं वध्य 
इति भावः ॥ ६ ।॥ 

ननु सुनः किमनया दुःगङ्भया? तत्राह--मुनिरिति। सुनिरस्ि 
श्रतो निरागसो निरपरघस्य मे कुतो भयम् ? देत्यष अभिमानः ब्रहङ्कारः। 
अ्रमपकारिगं मां कोऽपि क्रि करिष्यतोति बडिः भूतये चेयम न भवति। 
तथाहि पररहिषु विषये बहसत् गणां दुरात्मनाम् भ्रल्य' किमिव श्रस्ति ! 
न किच्िदकार्थमस्ति इत्यथः । इवशब्दो वाक्यालङ्कारे ॥ ७॥ 

८। यथद्) ऽनखट्वर टनवेनिदृक्षन खव वरि ३९३ अगण (कष नि, (तर (काव ऊुर्पॐषे छ्यु 

ठशोघ्क यतानि गत्रिञातै दप नौहे। (कनन, 4 मगोगुग्र किङ्कफ्तष्डाव् मृनेजश्प्कि गविषे ककिर 
८वए१ ख| रे अखिपृ्यं दादि इरध् | 

७। 4 पणेन; निशप्रहे बण (कान जिवार्ट्र षर्व । कत्रि वटे मृगमङ्क चाम्र मन (नै 
व्रप्हे थर ग्रत शैष सर्कार टेशाट्क शिष् दलिप्रारे समोर द।द५ दरेष्डष्। वचठः 
यमेत्त थवः यथनप एड परिख कि यमज, ३९ कदग्रं धोक) 

न ~~ -गडकेक-+ ~ 

न 

श न 

॥ 



९४० किराताजु नोयम् । 

दनुजः खिदय ̀ चपाचरो वा 

वनज्ञे नेति बल' बतास्ति सत्वे । 

अभिभूय तथाहि मेघनोलः 
सकल ' कम्ययतोव भ्ेलराजम् ॥८॥ 
अयमेव सटगव्यसतवकामः 

प्रहरिष्यन््रयि मायया शमस । 
पृथमिष्व जिनीरव कार्षीः 
चकितोद्भ्ान्तखगागि काननानि ॥<॥ 

शन्वप्र;) भयं दनुजः स्विन्; चेपावरः उ, वन्न मस इतित न घखलि वत। तवाहि मैच- 

नौलः ( भ्रं वराहः ) सकलं यौलराजम् थनिमृर कम्पवती । वान्य--ननेन न भूयते। मेषनौनेन 

( भनेन वरारण ) सकलः दलराजः थभिमूय कम्प्राते ॥ ८ 

अन्वयः । चवम् एव एमं सय सा्रग्रा प्रहरिष्यन् सृव्यघ्रतकामः (नन् ) प्रद्ुभि; ष्वजिनीर्य 

काननानि चकितौदमान्तसगाणि श्रकार्णोत् |! वाच्य--धनेन परग्प्वता मगव्यप्रतकरामेन ( सता) 

काननानि | भरकारिषत् || <॥ 

अस्तु जिघांसुरपि सुद्रः किं करिया? इव्यत्राह--दनुज इति 
्रय॑ दनुजः खित् टानव वा, क्षपाचरम् रत्नमा वा नतु छग एतेत्यथै। 
कुतः ? वनज सत्वे वन्यप्राणिनि इति दषम वनं न अ्रस्ति। बत इति 
आर्य्य । बननभैव समलणयत। त्राह्धि--भेघनौलतोऽयं वराहः सकलं 
जेलराजमभिभ्रय राक्रम्य कम्पयति इव पदविष्टभभगत् तधा प्रतोग्रत- 
दत्यथः) ऋत कम्पयति इर्वाति उत्प्रक्षागर्भः चरथं प्नौनकम्पनरूपकाय्य'क 
तत्कारणवलातिरेकसमध॑नात् कव्ये कापणससप्रंनरूप्रोऽर्थान्तरन्यासः; ॥८॥ 

किञ्च योऽयं शलते खूगयाकनकन इव श्रुयते सऽपि एतन्मायापरिकल्पित 
एवेत्याह--श्रयमिति । अयमेव ममस्थे गान्तिनिविष्ट इति रन्धोक्तिः। 
मयि। अधिकरणविवक्तायां सप्तमौ । मायया प्रखन् प्रहत्तेभिच्छन् 

१ सामिगरनि; खांश॑त (ङ्न यनैवाध नारे, दत्रः जम स्नव छत्र (कथत्र2 वक्तनं 

सख्मान तरशर) धोक) किष्टूटटरे (सदक्य नप्र । नववृ अओदुदिदिरध्यं मोरमदागोनो पएगाजोरिलतत् 

सन्ता कि सोष् ? 

“। 4 निशे (कान् शौनव खथृवो ओत्रल ; (कनन), वश यारभिगद्य्रतृचै वन न् | यङे (मषद्ड 

नोनवुर् दद्रा मग द्थनरोश्ल्क यकमन् कद्र कन्निटर कविष्रह । 



त्रयोदशः सगेः। २४१ 

वडशः क्तसत्कछषतैविघातुः 
प्रियमिच्छन्नथवा सुयोघनसखय । 

भितं वनगोचराभियोगाद्- 
गशमाशिश्ियदाकल' तिरश्चाम् ॥१०॥ 

अवलोटसनाभिरग्वकिनः 

प्रसभ खार्डवजातवेदसा वा । 

अन्वयः। अधवा बहशः क्तसतृक्षतेः सुयोधनस्य प्रियं विधातुम् इनन् (यः कञ्चित् ) वन- 

गी चराभियोगान् तेभित सिरथां सणग् घरारशियिवत् । वाच्य--रुच्छता ( गैन कनचित् ) त्षभितः मखः 

शआरयाधि || १० ॥ 

दइत्यथः। “लट् शेषे च" इति चकारात् क्रियायां क्रियायां दर् । “लटः 
इति गशत्रादेगशः। मरगव्य' खमया तस्य सत्रं वनं तदथं वनमित्यथः 

तत्क(मयते इति सगव्यघतकामः खगयाभूमिपरिग्रहाधों सन् इत्यथः 
कमण्यण ।* -्च्छौटनं खम्य्यः स्वादाखेरो खगया सियाम्” इति। 
सत्रमाच्छादन यज्ञ सदा टाने वनेऽपि च दति चामरः । पएथभिः छदिः 

ध्वजिनोरवे; सेनाकनलकले; सरमावया कल्पितरेवेव्यघ : । काननानि चकितो- 
द््ान्ताः तस्तपलाधिता खगाः येषु तानि अकार्षीत् चकार। अयमेव 
रन्धान्वेषो मत्रहागथ खयमेव खगयुभंला वनावगेघाय सेनाघोपं कल्पया 
माक्ष। सः खगरूपेण श्रागच्छति दइव्यधः;॥ < ॥ 

वितकान्तरमादह-- वहग द्रेति। अश्वा बद्श्ःखता सतक्षतिः सत्कारो 
येन तस्य सुय्योधनस्य प्रियं महधरूपं प्रतिप्रियं विधातु" कन्त मिच्छन् यः 
किदिति शेषः। वन॑ गोचरं स्थानं येषां तेषां वनगोचराणामभियोगात् 
श्रवरोघ।त् । “अभियोगोऽवरोधः स्यात्" इति इलायुघः। त्तुभितसुहिग्नम्, 

्राकुलं चलं, तिरखां खगादिपशूनां गण्मार्खियत् वरहरूपेग प्रावित्तत् । 
“शिथिहुख् भ्यः कन्तेरि चङ्" इति चङ. । “चङ” दति हिर्भीवः ॥ १०॥ 

>। खमि मष्िनिर्िषटि शट व्ररिग्रारि ; यहे गृषरे चोमाष्क योव किवार अश्या मग 

द्मि-गत्ियैरर्थी देगा ( मोग्राकत्निठ) विदन (नना-कन-क्न दोव कननङ्भिनकन वमन क्रि 

ड् निश्रोष्ट ८य, कनन भगे बद ऽ नेनाप्निड इर्८्ड प्क । 

० । अथव (कौन दाङ एप्दीर्दट्नत निके वडव ठेग॑कोत्र नरेग्रं सागाट्क वद्कदकने 

प्रप्दाषटनत्र यित्रकौर्यं कद्विवाव खटिथाप्यर वष लंखृनरदत्र चदघ्वौद्-कृटिड 4₹ ठिर्बभिं लाडि यार्यव्र 

कत्रिग्र॑प्ट--यर्था९् वद्राश्क्रटणं यष्वनं कग्रिग्राःष् | 



३४२ किराताजु नोयम् ¦ 

प्रतिकत्तमुपागतः समन्युः 
क्तवंरो यदिवा हकोदरेण ?॥११॥ 
बलशालितया यधा तथा वा 

धियमच्छ दपरामयं दधानः । 
नियमेन मया निवह गोयः 
परम लाभमरातिभङ्गमादहः ॥१२॥ 

अन्वयः । खाश्डवजातवेदसा प्रसभम् श्रव्रलौटस्तनाभिः (चतः) समनु: भरग्रसेनः प्रतिकत्तन् 
उपागतः, यदि वा हकोदरेण क्ततठैरः वा ( कञ्चित् उपागतः)) वाचा-- ~+ सनाभिना समनुाना 

श्रग्रसैनेन -(- उपागतम् । कछतपरेण वा ( केनचित् उपागतम ) ॥ ११॥] 

 ऋन्वयः। (किं बहुना ) यथा तथा वा (रस्त) बलशालितया उन्छदपरां विय दधान; भयं नियतेन 
मथा निवरणोयः। ( तथाहि ) शररातिभङ्गः परमं लाभम् आहः ( परिडिताः ) । वा्-यथातधा क 

( भूयतां ) + दघानम् यहः निव्येयम्। भरातिभङ्गः परमी लाभः उचते ।! १२॥ 

वितर्कान्तरमाद--अवलोटेति । खार्ड़वजातकेदमा खाण्डववनाग्निना 
प्रसभम् अवलीढ्सनाभिदेग्धनन्धुः। “सपिष्डास्तं सनाभयः। सगोत्र 
बान्धवन्ञातिवन्धुखस्वजनाः समाः” इत्यमरः । ग्रत एव समन्य॒ः बदवैरः 
तस्य अरज नस्य अपकारयिटत्वादिति भावः। श्रश्वसेनः तत्तकपुतः कित 

महासपः प्रतिकत्तं वेरनियातनाथम् उपागतो वगहमाययेति ओषः । 
पत्तान्तरमादह- यरि वा हकोदरेगण भोमसेनेन कछतमन्यजनितक्रोधो वा 
किदिति शेषः । पुराकिल पाण्डवः ख।र्ड वदां पावकभयात् पलाय- 
मानान् तकत्तकपुत्रान् श्रश्ठसेनस्य बन्धन् वारेरवरुष्य दाहयामास इति 
भारतकथानुसन्धया इति ।॥ ११॥। 

अथ द्वाभ्यामनन्तरकरणोयमध्यवस्यति--बतेत्यादिना। किं बहना। 
वथा तथा वा असतु, अयं मायिकः पारमाधिंको वा रस्तु इत्ययः सर्वधापि 
बलशालितया वलदपषतया इत्यथ: । उच्छेदपरां धियं दधानो मां जिघांसु- 
रित्यथ ¦ । भ्रतोऽयं मो नियमेनावश्य' मया निवदहणोयी वध्यः) (प्रमापणं 
निवदणम्” इत्यमरः । तथाहि अरातिभङ्ग शतरच्थं परम लाभ मादुः ॥१२॥ 

9५ ॥ पव् अवट्मनांया उनूकभूट्यवं दुकद्११ ¶डददन-दर्षि्) मश्म पक्ष श्टेग्ररिनि दनिश्र 

(मड चक्रद्मनहे दक्रनिर्वी]उनार्थे ठेनैद्िरर्डेल? यशद] वृटकातत्र काशत ऽ मरिर गडा कतिद्राट्न, 

1३ (महे दाकठि जुक् रङेत्र| समिन ? 

५२} सखरिकि खा कि, 4 भगे मौवरिक द गौवमार्िकि पोरोरे श्र, ठठेक; वनकृद्दं दलिप्र 4 



त्रयोदशः सगः; । २४३ 

कुर तात तपांस्यमागेदायौ 
विज्ञयायेलयलमन्वशान्युनिर्माम् 
बलिनश्च वधाटतेऽस्य शक्य 

त्रतसंरक्षणमन्यथा न क्तम् ॥१२॥ 
इति तेन विचिन्य चापनाम 
प्रथम" पीरूषचिद्माललम्बे । 
उपरलब्धगुणः परस्य भदे 

सचिवः श्ुद इवाददटे च बागाः ॥१४९। 

भन्वधः। रे तात। भमागैदाधौ रिजियाय्र तपासि कुरु दरति मुनि; माम् भनम् अन्वगात् । 

%म्य वलिनः; वधात् ऋते भ्रन्यथा त्रतसंरचणं क्तः न शक्यम् ¡ वाचा--भ्रमागेदाधिना तपाठ क्रन्त 
सुनिना भरहम् अन्वशिष्यं | १२);। 

अन्वमः। तेन इति विचिन्तय चाप्रनाम प्रयमः पौरुष्िङ्म् माललम्ब, परस्य सद उपनलथगुख 

गदः बायश्च सचिव इव भाददं। वाच्य-सः पौरषचिक्म् भ्राललम्ब, उपनखगृणं शुद्र बाणन्च 
सचिवम् इव भाद् ।॥ १४॥ 

ननु तपोविरोधिनो ह्िसेत्याणशङद्ाह-कुविंति। हे तात! वत्स, 
ग दायो न भवतौति अ्रमाग दायो गन्धान्वेविणां प्रवेशम् अयच्छन् इत्यध; । 

कुतः ? जयाधि ल्वादित्यादह--विजयाय तपांसि कुविंति मुनिः व्यासो माम 
अलं ॐशमन्वशात् अनुशिष्टवान् । अनुशासेलडः । ननु सुनिवां कथम् 
श्रधम्ममम् अन्वशात् ? तत्राह-- बलिन इति । अस्य खगस्य बलिनः प्रबलस्य 
वधाते वधं विना। “न्रन्यारादितर त इत्यादिना पञ्चमो श्रन्यघा 
उपायान्तरेण व्रतसंरत्तपं तपोरच्णं कत्त न शक्यम् । हिंसापि दृष्टनिग्रहा- 
त्मिका न अधच इत्यथः ॥ १२॥ 

द्तोति। तेन अजे नेन इतोल्य' विचिन्त्य वितक्यं चापरनाम चापाख्यः 
प्रथमं पौरुषचिङ्क' तस्य सुख्यायुघत्वारिति भावः । भाललम्बे ग्टहोतम् । 
कमपि लिट्। श्रथ परस्य श्त्ोभदे विदारणे उपजापे च उपलब्धगुणो 
सोमाट्के निश्छ कर्प्डि रेषा कतिश्रप्श; कङथव् रंङ्ाप्कं सामि खवश्ङ् वषं कद्रिव। किषक्षट्म॑द 

त्रो छिमःरोव्र शेत्रम लोड वलिद्रा वाशा) क्रिग्रोट्न। 

2७ । स्वम} रमि ( व्रक.ोप्वदोक्रिप्क ) (रामो शपथे यप्वन करिप्डन) गप्र किक्दर्थ ठभषा 

ङर्िष्ड शक,--°दनभूनि योमापक यात्रदोत्र अदेक्ग ठेगपतम तिश्रादिप्नन; दखव्रोर रे यंदन् ब्त 

दिनान दाडोड खक (कमन ठेगूप्वर याभोत्र वड त्क कत्रा दांडेप्वन। 



२३४४ किराताजु नयम् । 

अनुभाववता ग॒ स्िरला- 

दविसंवादि धनुर्धनञ्जयेन । 
स्वबलव्यसनेऽपि पोद्यमान 

गुणवन्प्रिवमिवानति' प्रप दे ॥१५। 

प्रविकधनिनादभिन्नरन्ध: 

पद विष्टम्भनिपोडितस्तदानोम् | 
अधिरोहति गाण्डिव" मह षी 
सकलः स'शयमारुरोह श लः ॥ १६॥ 

पन्तग्रः। श्वनुभावदता धन्येन मुकं म््थिर्त्वात् विसंत्राद्धि गुणवत् इवे खवनत्यक्षनेऽपि 
प्रीडामाग धनु; मितम् $व भानि प्पेदं । वाच्-युरुगा अविसवादिना गुणवता धनुषा मितेख इव 

† पीामानैन च्ानतिः प्रपदं ॥ १५ ॥) 

अन्वद्रः। दानीं मटषौ गाण्डिवम् अधिरोहति (सुति) प्रविकषनिनादभित्ररन्,; तथा पद्- 

न्ञातजरकतिः वागस्तु प्राप्तमौर्व्वोकखेति गेषः। डो ऋजुः दिग्धत्वादिरोष- 
रहितो वा। “न कणमदेन दिग्ध नीग्निज्चलिततेजसः” इति निपेधात्। 
अन्यत्रोपद्ाविशहो नि्मनचित्त इति यावत् काणश्च मचिव इव आदद 
जग्ग्डे। अत्र बाणसचिवयोः शब्दमातरमाघरम्यात् स्रषालङ्घारः। प्रक्तता- 
प्रक्तविषय दति मर्वस्वरारः, उपर्येवति कचित् ॥ १४ ॥ 

अनुभाकेति। गु मदत् परज्यः च व्रतात् मारवश्वात् अविसंवादि 
भङ्ग रमन्यच प्रतिष्ठतत्वात् श्रमत्यरह्धिवं गुणवत् सज्यमन्यत्र भ्रौदाथादि- 
गुणवत् घनुः अनुभाववता निययबद्धिमता। -श्रनुभावः प्रभावे च सतांच 
मतिनिचयः” इन्यमरः । घनच्ञयेन श्ववलबव्यसमेऽपि तपरा क्तोणवेऽपि । 
अन्यत खः धः तटेव बतं तस्य व्यसने नारेऽपि पोडमानम् ब्राक्तष्वमाणम् 
प्रवरुष्यमानञ्च सन्मि्रमिव आनतं नस्रताम् आ्रानुकूल्यञ्च प्रपटे। 
अलङ्रस्तु पूववत् ॥ १५ ॥ 

>| यष्ून वहेकं विक केरिद्ना एोशनोमक यथम् (गौकय-ति. अश्च कद्विव्मेन; खनद 
ग शीव यशोत्र गडि यकनखु ञ्श निप्रोष्ट, वक्रेण वदपर मतल व5 डिनि मह्िष्दुश्र म्र ५९ 

क्रित । 

४९। (ममन मरकवट्दागौ मख दद्तर्मदि पननौलो मियं दनवट्नब्र खखा८वछ खदूक्रष्) योन 

ठंदेः्न ्राङरक्ना याल शप्र, (ठनि मोतरवठा।ए९्ड् कर, चञ्करत्र, (मोर्खोगृक षर् मरङखव धनक्षव्र कर्क 

उभे ौनैवन खद ग्रऽ याकृकमा१ ६६१ न्य शदेन । 



त्रयोदशः सगः । २३४५ 

दटशेऽथ सविस्प्रय' शिवेन 
श्थिरपुणायतच्ापमण्डलष्यः | 

रचितस्तिखन्णां पुरां विघातु 

वधमात्व भयङ्धरः परेषाम् ॥१७॥ 

विचकष च संहितेषसचं - 
शरयास्कन्टननामिताचनलेन्द्रः | 

धनुरायतभोगवासुक्िज्या- 

वद्नग्रन्धिविमक्तवङ्ि शस्भुः ॥१८॥ 

वि्म्मनिपौडितः सकन; मलः सणसम् च्ार्रोद | वाचा-- - नित्तरन्ख । निपौडतेन सकलेन 
लेन भ्न कामर् |! १६।। 

श्रन्वथः। दध शिवन् स्थिरपूख्छाधतेचापमग्यनस्थः लिसखां पृरं वं विधातुः रचितः भ्राता इव 

परषां मयदर; सः सविव्मग्रं दृट्श् }! वाच्म--शविः | नापमग्डनस्य' रचनम् मान्मानम् दव भधद्ध 
त दद् || १७ 

प्रविकर्घति। तदानीं तस्मिन् काले मुषौ बा गारूडोवम् ब्रज नघनु- 
रधिरोदहति मति। (कपिष्वजस्य गार्डोवगाक्ड्िव पुनपमकौ" इत्य- 
मरः । “ग।ग्डपरजगात् मनज्ञायाम्” इति वप्रययः। प्रविकषषपं ज्यास्फासनेन 
यो निनादः तन भिन्रन्ो विरलितगद्र तथा पद[दष्म्धेन पादाक्रम्रणेन 

निपोड़तः नुन्नः सकलः समुनः [सवः| भेलः संशय जोवितसन्देहम् श्रार्रोह 
प्राप इत्यथः । अत्र गनस्य सशयामसम्बन्धऽपि सम्बन्धक्षथनमात् सरतिगगरोक्ति- 
रलद्भारः ॥ १६ 

ट्श इति । अथ व।णसन्धानानन्तर' गिद्रेन सिर ' निशलं पूणंच्च यत्रा 
त्रा आयते श्राक्कष्टे चापमण्डल तिष्ठतोति तथोक्तः, चापनस्डलमन्तघाय 
स्थित इत्यथः । तिषणाम् । “न तिखचतद” इति दोघप्रतिषेधः । पुरा, 
तिपुयसुरस्य व्यधः । वधं संद्ार' विघातु' कत्त रचितः कल्पितः स्यानविगेपे 

स्थापित इति यावत् । ग्रामा खय्रभेवे परेषां भयानको भयङ्करः सः 
जुन: सविस्मयं दहे दृष्टः । उपमालङ्ारः ॥१७ 

०७। उडकुवट्ल गक्नद्र शाडोव्व (दाखिर श्टेध्ल नगूत्रप र्मनलेट्नि छाकर्वन-नादक द्रवक, 9 गानि 

निट्छट्णं निनी रटेश्रा उंशाप्यत्र सचिद्धदिवःग्रनरगपराक्र दरेल। 

2१। पनत निद मवि्प्यर (रिप्लनम--खण्दून मन्दर ममाक्ृषटे शखर तगमख्यन अवदि देता 

सिनूवनःशाद्वर गत्रिकल्निड योचनाव्र चाोजांवरहे कस उब्रहद बोकाप्तर विवरारज कदिष्ठष््न। 



२४६ किराताञ, नोयम् । 

स भवस्य भवत्तयेकडेतोः 
सितसपरे श्च विधास्यतोः सहायम् । 
रिपुराप पराभवाय मध्यं 

प्रकतिप्रयययोरिवानुवनखः ॥१९८॥ 

अथ दौोपितवारिवाहवर््मा 
रवविवासितवारयादवाय्यः 

निपपात जवादिषुः पिनाकात् 
महतोऽब्भादिव वेद्, तः कछणानः ॥२०। 

अन्वयः। थ श्ब्यश्र संहितेषुः (सन्) उर्व; चरणास्कन्टननाभिताचनेन््रः, च्रायतभोगवाम्- 
किञ्या वदनगरययिविमुकवक्नि घनुः पिचकभ् । वाचा-शम्पना सदितेषृग्णा + ना्मिताचननन्दरण धनुः 

विचरक्ेषप | १८ 

मन्वयः। सदां विधास्यतः भवन्चदरेकदतीः भवस्य ठितसप्तः च मध्यः ग्पुः प्रज्ञतिप्रल्यग्रथ; 
मध्यम् अनुनन्व इव पराभवाय चाप । वाचा--रिपुणा अनुषन्पन इव भ्रापे | १ 

अन्वयः) भथ दौपितवारिवाहवत्मा श्रवाय्यः इषु; रववितास्ितवारणात् पपिनाकात् महतः 

श्रसभान् वातः क्तशानुः इव जवात् निपपात । वाचा-- + वन्मना भवाय्येण इषणारेद्य तेम क्तशानुना 
इव निपेत। २० 

श्रध पिनाकिचत्तान्तमाह--विचक्ति। अघ गम्मृञ्च संहितषुः सन् 
उश्च शं चरणास्कन्दमेन पटविष्टमभन नाभितः अघो नोन: अचलेन्द्रौ येन 
स॒ तथोक्तः। श्रायतभोग आ्राकृष्टकायः वादुकिरर्व ज्य तस्य वदनमेव 
यरज्यिस्तेन विमुक्तः उत्ख्ष्टो वह्कियंस्य तद् धनुविंचकषं इति सखभावोक्तिः ॥१८ 

सदइति। सह सन्य ्रघंमरिवघरूपप्रयोजनं विघ।स्यतो; करिष्यतोः, 
अन्यत सहायम् अअभिचेयमभिधास्यतोरित्यथंः । “ग्रक्षतिप्रत्ययौ सहाथ 
नूत” इति वचनात् । भवक्तयकदेतोः संसारोच्छेदनिदानस्य भवस्य 
शिवस्य सितसभेरलु नस्य च मध्य रिपुवराहः। यस्मात् प्रत्ययो विधोयते 
सा प्रकछषतिधीलादिः, प्रत्ययः सनादिः, तयोग्मष्यम् अनुबन्धः इत्संन्नको वशैः 
यथाभूतं भूतिरित्यादौ ककारः सदव पराभवाय नाशाय लोपार्थमेवाप 
नतु खित्ययंमित्यथः॥ १९ 

ॐ | यनख्व म॑ 5 मदन ।ननुर्दवक धन् यकर्द कद्रिघ्लन ; उकौप्र एद्न।इनट्म भ्रिरत्रित्रञ्जं किमभि 

शदेन जाकृषटेकोग्रदोशकि छाशाच षस्य (मोकतोक्रःण गेदविनैर हव्ग्ाप्र उशत कनयहि श्डेध्ड यग्रि 

निर्जर दङेष्ठ नागिन । 
>| मेरमोक्रषत्रनिपान नकप ७ (कडा सञ्धून ठञ्ल्रहे 4क) देवुत्रिवधक्रगें थक कट्वी ठेष्रड 



तयोदश सगः । २४७. 

व्रजतोऽस्य ब्रहत्यतच्रज्न्मा 

क्ततार्ीौपिनिपातकेग शङ: । 
प्रतिनादमहान् महोरगागां 

हद्यश्रोवभिदुत्पपात नादः ॥२९१॥ 

नयनादिव शूलिनः प्रहतं - 

मनसोऽप्याशुतर यतः पिशङ्गः । 
विद्धे विलसत्तडिल्लताभेः 

किरगैर्व्योमनि मागेगस्य माग: ॥२२॥ 

सन्वयः। व्रजतः रस्य हहत्पतवजन्मा क्तता्योपनिपातव्रगण्रङ्ग; ( अतः) महीरगाणा चदय 
ग्री बभित् प्रतिनादमदान् नादः उन्पपात । वाच--द्रहतृपतवनन्मना ~+ वेगश्ङ्न + श्रोवभिदर 

प्रतिनादमहता नादेन उपेति ।॥ २१ 

श्रयेति। श्रथ रिपोश्चध्यप्रवेभ्ानन्तर' दोपित' वारिवाहवत्मः अक।शं 
येन सः श्रवाय दुर्वारः इषुः शर; रववित्रामितवारण्णत् सघोपभोषित- 
गजात् पिनाकात् गिवधनुषः। “पिनाकोऽजगवं धनुः" इत्यमरः। 
महतोऽबभ्नात् मेघात् विद्यतोऽयं प्तः कछणानु; श्रगनिरिव जवात् वेगात् 
निपपात आदघाव ॥ २० 

व्रजत इति । ब्रजतो घावतोऽस्य बाणस्य दद्यः पततेभ्यः पक्तेभ्य) 
जन्म यस्य स तथोक्तः, क्ता ताच्छीपनिपातवेगशङ्ग गर्ड।गमश्रमो येन सः;। 
अतएव महोरगाणां सर्पाणां हृदयानि ओोत्ाणि च भिनत्तोति हदय 
खोत्रभित्। “समुद्राश्चाहः” इति सूत्र पूवेनिपातव्यभिचारात् गोतगब्द्स्य 
पूवनिपातव्यभिचारः। प्रतिनादः प्रतिष्वनिभिग्महान् सम्भूच्छिता नाद 
उत्पपात उदलितः। अत्र नादस्य उरगदहृदयमेदकत्वासम्बन्धेऽपि मम्ब- 
न्धाभिघानात् अतिश्योक्तिः। सा च ताच्छवेगश्चरमोलयापितति तया- 
रङ्गा ङ््भावेन सङ्करः ॥ १९१ 

श्शेग्राट्छन। टेर् एत्र मक्षश्ध्ल, (यमन् ( “्(वोन।र, म्द ट्ब) चेः" यङ्डि यष््रात् ) एक्रारि 

यनू द्क्ष ( टेरमश्छक वर्नं) 4कट्यांणा खर्बथङिगवएक यकृरि ५ यडुट्गरवर मषादध्न (्नानौर्थ सोनिप्र। 
छेशेदिठ दग्र, (ङमनि वद्धाश्क्रनी त्रिध जस्विनाोमोर्थे नमागेख शेन । 

२० | यन्त (मरे एरद्दीत्र वा योकागिगैवे छेनौशिर कत्रि शनप्क भैखवत विजामक्ननक भिनाक 

शशैद्छ (वण निभेख्ड श्ङेन ; (दां१ दङेल, (पन मरश।घ्मचरश्दैत्ठ वद्नं ररेन | 
२५} दा विख श्शेटन उडत दिशून गप्लश्णेत्र अरिन् अर्।नाएण देविडर्रेत्। यै नाघं 



५४८ किराताज् नोयम् । 

अपयन् धनुषः शिवान्तिकस्थं - 
वि बरेसद्िरमिष्यया जिहानः । 
युगपद्ददटश विशन् वराद 
तद्पोटृश्च नभश्चरैः पृषत्कः ॥२३। 

अन्वधरः। निन; नग्रनात् प्रस: वर पिशङ्ग; विलमत्तडिष्नत।मैः मनसः भपिं भ्रातरं घतः मागे- 
शस्य किरगेः व्योमनि मागः विदधे । गच्य--परदत्त : पिशङ्गाः + नताभाः + किरणाः मागे विदधुः ॥२२ 

्रन्वधः। पृप्रत्कः घनुषः श्रपयन् भिवान्तिकस्यं: नमश्च, भभिव््यग्रा जिद्वानः विवरेसद्भिः (नभश्वरः) 
वरां विशन् तदुपाद: ( नमयरः ) युगपन् दग । वाच्--प्षत्कम् अपयन्त' गिवान्तिकस्थाः जिहानं 
विवद: विशन्त तदुपोदढाः नभ्रा; ददशः ।। २३ 

नयनादिति। शूलिनो नयनात् प्रव्रत्तेनि्गतेरिषेति उप्रक्ता। 
नत्राभ्नििखाकल्य रित्यथ : । पिशङ्गः विन सत्तडिल्ल ताभ; विद्य॒दामतुल्य रित्य- 
पमा । मनसचित्तादपि ब्राश्रतर शगेघ्रतरम्। श्राश्ुगब्दादव्ययात्तरप्। 
अतः “किभेत्िडनव्यह” दत्यादिना अाम्प्रल्ययो न। “ज्घोवे गीघ्रायसक्व 
स्यात्" इत्यमरः । यतः गच्छतः! इणः शप्रत्ययः । माग णस्य 
शग्स्य “कलम्बस्ागेणशराः” इत्यमरः । किरणेव्येषमनि आकाशे मागः 
उल्क्ारेखाकारः पन्य। विदधे विरचित इति सवभावोरिरलङ्कारः॥ २२ 

अपयन्रिति। यषत्को वाणः। “पषत्कवाणविगिखाः इत्यमरः । 
धनुषः पिनाक्रात् अप्रयन् निवन्, निग च्छन्निल्यय दण; शलप्रत्यवः । 
{गिवान्तिकस्यनमखरः अभिख्यया शोभया जिहान; शोभनं गच्छन् 
इत्यथ: ओर दाङ गतो” इति घातोः शानच। “अभिख्या नाम. 
गोभयीः” इत्यमरः । विवरे सीदन्तीति विवरेषदस्तः विवरेसद्धिण्न्त- 
रालवत्तिभिनंभश्रैः । “सतेसदिष" इत्यादिना क्रिप। “तत्पुर्षे छति 
बहुलम् * इत्यलुक् । श्रय वराहं विशन् प्रविशन् तदुपोढ्ः तं वराहम् 
उपोटृः प्रत्यासन्नः। वरः क्तरि क्तः। नमश्वरेः युगपत् दमे दृष्ट दति 
बारवेगोक्तिः । श्रत क्रमेण पिनाकनिष््रमस्णादिक्रियाविणिष्टस्य बाणस्य 
शिवान्तिकादिभिननटेशस्यनभश्चरकत्त कदगनयोगवयासम्बन्धेऽपि तत्सम्ब- 
न्धोक्तिमरूलातिशयोक्तया लोकोत्तरवैगप्रतोतेरलद्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ २३ 

भक्त भखरप्वनामष्। ठरनादन कब्रिल। दस्त्र चडोटक मटहोक्तनपयेव स्ने ववर कर् रिीर्न् 

रहें सानिल। 

२२) मन ख.नगेक्उ खा।कभांयी, निनक्रवुर्, किनड उट्िल्रोत्र छत्र ममूष्ठागिड विदन 

किदिनिनु& साकाद्न त्वन यक्ष] नेथ [दिकन कत्रिग्। यहे सकन दिदि शूनगोवित् नरन ररेष्डरे (वन 

छेन्न श्टेन। 



तयोदश सगः । २५ 

स तमालनिभे रिपौ सुराणां 
घननोहार इवाविषक्तवेगः । 

भयविक्च तमी्नितो नभःस्ं - 
ङगतों ग्राह इवापगां जगाहे |२९॥ 
सपदि प्रियरूपपवंरेखः 

सितलोहाग्रनखः खमाससाद । 

कुपितान्तकतज नाङ्ग लिी- 
व्यं धयन् प्राण्श्चतः कपिष्वजेषः ॥२५॥ 

अन्वय्रः। सः तसमाननिमे सुराणा रिपौ तननीहारे इव सपिपक्तपेमः (सन् ) नभस्य; भप्रविप्रतं 
यथा तथा दित; ( सन् ) थाप्रगां ग्राह इत्र जगतीः जगाद) वावा-- तैन भगर्तेतरगेन ( सता) 

दितेन ( सता) ्रापगा यराटख इव जगती जगार | २४ 

अन्वयः । सपर्दि प्रियद्पपत्रखः सितलोदहःयनमग्ब कुप्तानकतन्तं नान निष्रौः कपिध्वज्ैष्ः 
प्राणतः व्यथयन् खम् याससराद। वाच~- । पवरखेण दितलीद्ाग्रनस्वन कीपिष्वजेष्रणा व्यययत। 

खम् धामेदे ॥ २५ 

सद्ति। स वाणः तमानलनिभमे तमालप्रमे नोनामे इति यावत्। 
सुराणां रिपौ वराह घननोद्धारे मान्द्रतुह्धिने इत ्रविषक्रवेगोऽप्रतिवदवेगः 
सन्। तथा नष्टः खेचरभयेन विघ्ठतं विह्वलं यया तथा ईक्तितः सन् । 
अधां सम्बन्धिवेग ब्रापः, श्रपां समूद्रोवा श्रापमापैन गच्छनोति आपगा 
नदोतां ग्ह्नतोति याहो जनग्राहः जलचर इति ग्रावत्, “जनचग् इति 
वक्तव्याद्विभाघया ग्राह इति शप्रत्ययः । स दव, जगतोँ भूमिम् । “जगतो 
विष्टपे भूम्या'{निति वेजयन्तो । जगार विवे, अन्तहधित इत्यथ : ॥ २४ 

अध अजु नवाप्रयोगमाह--सपदोति। सपदि गिवत्राणपातस्षमय 
एव प्रियाः रूपमाक्लतिः पवणि ग्रन्थयो रेखा रचना यस्य सः। अङ्ग लि- 
पत्ते पवरेखाः प्रसिद्ध; । लोद्।य्रपयःफलं तत् नखमिति उपमित- 

२०१ निननत्र यथन त्र र्शेट्ड निरज रशरेल, थन निवमत्रिकठेद नटङश्टटवतरा, यथन -माडोमन्वेन्न 

दरे, उशन खखदौलवर्ढौ नखश्प्वत्र। चवर ययेन दवरोश्टम८र यधन कवि, उथून वतरो्मन्निकषे नशत 

< देक मकटनरे रर्} पर्ल क्रिल । 

२७ । (मर् द्रतमक्त ववराप्टव्र (कश उमालव९ नोनवर, रूशिनख.शवर् करि ; साश८ठ निवन (वृत 

यथरिक्र ङ्टेल; नेडकतरर) ठेर छ्रविश्चलञोध्व् निरी कत्रिन। वदहेखाघ्व यश् (वुमन नौद्ठ 

८५ कटर प्डमनि ये नवर _सूशैप्डं यघ्वम कतित । 



२५० किरताज नोयम् । 

परमास्वपरिग्रहोरुतेजः 

स्फ॒रदुल्काक्तति विच्चिपन् वनेषु । 

स जवेन पतन् परःशतानां 

पततां ब्रात इवारव वितेने |२६॥ 

अविभावितनिष्क्रमप्रयाणः 

गमितायाम इवातिरंहसा सः । 

सह पूव तर नु चित्तहत्त - 
रपतित्वा नु चकार लल्ताभेदम् ॥ २७1 

अन्यः: । परमाम््रपरिगोस् स्फुरन् उन्कामति तजः वनेषु विचिपन् (सन्) जवेन पतन् 

से: पर.शतानां प्रततां त्रात इव ्रारवं वितिनै) वाच्ष--विचिपता पतता तेन ~ त्रातिनेव च्रारवः 
वितने ।। २६ 

शरन्वप्रः। श्रतिरहसा चअविभावितनिष्क, मप्रद्राणः शमितायाम इव ( खितः) सः सह नु चित्त 

समासः। सितं लोद्धाय्नखं यस्य सः, कुपितस्य अन्तकस्य खत्योया 
तजनस्य ्रह्गः लि; तजनाङ्ग निः तस्या; मरौरिव योयस्य सः कपिष्वजेषुः 
श्रज॒नवागः प्राणतो व्यथयन् भोषयमाणः खमाकाशम् त्रासाद् प्राप। 
उषमानङ्कारः ॥ २५ 

परमेति । परमास्वपए्रिग्ररेण दिव्यास्व!धिष्टानेन उरु मदत् श्रतएव 
म्णुरत् उल्काक्षति उर्कावत् दोघायमाणमित्यथ ; । तजो वनषु विच्तिपन् 
विकिरन् सन् जवेन पतन् धावन् सबाणः णएतात्परे परःशताः तेषां शता- 
धिकसंख्यकानामित्यथ: । ""परःगताद्यास्ते येषां परा संख्या शताधिकात्" 
इत्यमरः । “पञ्चमो उति योगमिभागात् समाघः। “राजदन्तादिषु 
परम्” इति उपसजनस्य गतशब्दस्य परनिपातः, पारस्करादित्व।त् सुड।- 
गमः। पततां पतल्निणाम्। '"पतत्मतरधारडजाः” इत्यमरः । व्रतः 
समूह दव भ्रारवं वितने विस्तारयामस॥ २६ 

२८। (म 4करे ममयर करिषदत्कव १ यापि कषक वायि कत्रि जंकाध्णं दटृेविरर्शेन। ॐ 

५।८११ खाकृडि 8 गरदं मकलरे शनत; (लोश्फनक नरवर ठोक्र; 4९ ठ कृनिड यष्ट्कव्र उषो 

श्र्लिप्र छाप्र (नांखमान्। 

२५८। (न्ड द्१ रिकााष्ड्र दिषितनचतथे श्टेद्। वन्राजिं मत्वा कू्रिड ठक।कृरि (उं दिस्त 

कवर ८दः१ भङठ्ङिर्रेन द्र गड नञ विश्कमम्(दव छद गक कदि ठेरिनि। 



त्रयोदशः सग; । २५१ 

स ठषष्वजसाय कावभिन्न 
जयतः प्रतिकायमेषणोयम् । 

लघु साधयितु" शरः प्रसह 
विधिनेवाथमुदौरित' प्रयलः ॥र८॥ 

` अविवैकघ्रथाश्रमाविवाथं 
च्यलोभाविव स ितानुरागम् । 

विजिगौषमिवानयप्रमादी 
अवसाद्' विशिखौ विनिन्यतुस्तम् ॥२९॥ 

वत्तः परवरं नु, भपतिव्वा नु नक्तयमदं चकार । वाचा-- 1 प्राशन गमिताय्रामेन ६३ तनं नव्य. 

भद्रः चक्र || २५) 

अन्वयः । जहतु; सः व्रषध्वज्प्राय्कवभित्रम् एषणौयं प्रतिकाय विधिना उदीरितम् थरं प्रयत 

इव संघु साधितः प्सैद। वाचा-जयरतुना तन प्रयतनं इव प्रसहे ¦ २८ 

अविभावित्तति श्रििंहसा श्रतिषेगेन श्रविभावितं अननतं 
निष््रमो गाग्डवात् निःसरणं प्रयाणम् अन्तरागमनं च यस्यमः। तश्रा 
प्रमितायामः सङ्धिप्रदैष्यं इव खित दति उपात्तवेगगुणनिर्भिन्ता दैष्व- 
गुणाभावोत्रन्ना। स जरः। मह नु सह वा चिन्तव्रद्य इति शेषः| 
चित्ततः पूर्वतरं नु प्रागेव वा, उभयतापि नच्ये पतित्वा इति गेषः । 
शर्वा श्रपतित्वानु, नलच्छ इति गेषः ¦ नच्यभेदं चकार । अच उप्रा्वेग- 
गुणनिमित्ता वाणस्य चित्ततया सहपातपृवंपतनाभावोतुप्रे्तास्तिस्रः, 
उत्तरोत्तरोत्कषण बेगातिशयव्यन्ञिकाः इत्यलङ्कारेर्म वस्तुध्वनिः ॥ 9 

स इति । जयतु; स शरो वषष्वजसायकावभिन्न गिवशरविदम् एष- 
णोयं बेष्यमिति गेषः इषेरिच्छर्घादनोयर प्रत्ययः! प्रतिकायं प्रतिशयोरं 
प्रतिपक्षमिति यावत् । विधिना देवेन [विधिवाक्येन] उदौरितं फलसाघनतया 
प्रतिपादितम् भं योगादिकं प्रयलः पुरुषव्यापार इव । लघु अक्ञेशेन यथा 
तथा साधयितुम् । खाथणिजन्तात् तुमुन्, प्रसेहे शशाक । उपमालङ्घारः ॥२८ 

२१} (नरे वस्छून-वाट्म॑ यहे (वतं (च, उर्) कथन् {श्किमन् व कथन द्रौण कव्वित्, किष वृक 

(भरलन्।. (म (यन मःक्रिष्ठलिषव। ( वचिगेर्व) रदष्र| एिडगवृदधिव्ि मत्कं मपह ङिस्द डव धूह 

अथव] लटका नां शदिग्राहे नका (स्क क्रिमे । 

२०८ शुक्रषकाोतर (वमने सना्रोट्म एनद-थउनैौरिर यर्थ मन्णौौपन् कव्रिष्डठ शष्के मनि (ने 

खग्रन धक् मत्रे गिदमव्रविक्त (वनाय खध्वष्ी¶ धटिनिक्एषश खर्खिठ यप्र कब्रिः ममर्थं शदेन । 



२५२ किराताज्ु नोयम् 

अथ दीघ तर तमः प्रषैचान् 
सहसा रुगारयः स सम्भमे । 
निप्रतन्तमिवोष्णरश्मिमर्व्या 
वलयोभूततरं धराच्च मेने ॥२०॥ 
स गतः चितिमुष्णभोगिताद्रः 
खुरदष्राग्रनिपातदटारिताश्मा। 

भरन्वथ्रः। श्विवरकत्रयायमौ धर्थम् इव चप्रलोभौ संवरितःनुगागम् इव, मनयप्रमादौ विजिमौषम् 
इव विशिखौ तम् अवसादं विनिन्यतुः। वाचा-- 1 वधाग्रमाभ्याम् य; चग्रलीभाभ्यां सेयितानुराग, 

अनयप्रमादभ्यां विजिगौषः; इव विशिग्दाभ्यां सः भरवमाद निन्य ।} २५ 

अन्व्रः। श्रधयमुः दाचेतरे प्वच्यम् ससा र्गगुरयः सम्भसेण उष्यरश्सिन् उव्यां निपनन्तम् 
व घरात वलश्रौभूततमः मनं। वाचा-तन प्रतद्यता कगरा ष्परश्मि; निपतन् इव धरा चे 

वनग्रीम्ततरः मेने । ९३० 

अरविवेकेति। अविवेकः ऋन्तरानभिन्नत्वं वथाश्रमः निष्फन्तप्रयासः तो 

रध्य घनमिव। शअ्स्थानविनियौगरेतुकत्वात् अनग्नाः; धघनद्ानिकरत्रमिति 

भावः। क्षयः अरनुपचयो लोभः अ्रदाठत्व॑ती संयितानाम् श्रनुजोवनाम् 

अनुरागमिव । अक्िब्धित्करे स्वामिनि त्रनुरामस्य अनवस्छानादिति भावः। 

अनयोदूर्नायिः प्रमादः अनवधानता तो {ज्जिगोषुमिव। रन्धुभूयिष्ठस्य 
जयाभिदरिति भावः। विशिखौ गिवाजनवागं तं वराहमवपादं कर्ण- 

४.धिल्य' विनिन्यतुः नतवन्तौ । नयति कमेकः। मानापमेयम् ॥ < 

अथेति । प्रथम वराहः दौघतरं तमः दोघनिद्रं प्रवेच्छन् मरिष्यन् 

इत्यथे; । सहसा करिति कुग.णरयः भग्नवेगः सम्भृमेण स्नान्तया । ^सन्भमो 
भ्नान्तिदहावयाः" दति विश्वः ! उष्णरभ्पिम् उरनन्ा' निपतन्तमिव मेने धराञ्च 

€ | व 1 क क © 

व्लयोभ्रूना मण्डलोभूतास्तगवो यस्या; तां तधा मेने तथा बभ्वामेत्यघंः ॥२० 

>>| (वमन खविद्वक 44. यथो धम--यर्ुक, भग्र < (नाड -अरएौ विप्नघ्न4 यन्वाोजःक, 4वः 

एउ < यमोक--विभ्रौष् वाडित्क् दवतेत्र कल्क (ठम ~व सण्रन-कटुक नि दान््र (मड 

दृ्रोद्ट्क यदामतयैख किन् । 

७८०} यःतु (मर् दरार धवनिख।र् टि 

८म मटन कदविनि-- शर्वा र्छत (दन दवनैश्ट्न् 

ह₹८२८'९ । 

वात्र षक (वभ॑विवर्ि रग वूर्बनयवृड इहे, ५. 

खव छ गखन्न (यन ग्छनोषख मशोकश्रोजिव्ड दिदरोत्रिरं 
६ 

ड़ 



वयोदशः सगः । ३५३ 

असुभिः च्णमोचितेन्द्रसूनु- 
विहितामषगुरुष्वनिनिरासे ॥२३१। 
स्फटपीरुषमापपमात पाथ- 
स्तमथ प्राज्यशरः शरं जिघ्रच्चुः । 

न तथा क्ततवेदिनां करिष्यन् 

प्रियतामेति यथा क्रतावदानः ॥३२। 

अन्वयः । चितिं मतः छउन्णश्नोखणिताद्र: त्तरदषागरनिपातदारिताग्रमा चयम् ईखित न्द्रमूनुः विह्िता- 

मष गृरुष्वनिः सः अ्रसुभिः निरासे वाचा-गतं + शौखितार््र + दारिताश्मानः + सूनुः | 

गुरुष्वनि" तम् असमव; निरामः | ३१ + 

अन्वग श्रय पराः प्राज्यश्रः ( सत्रपि) स्फटपौश्षः त शरः जिषत्तुः आ्रापपात) क्रतवरेदिनां 

छत वेदने; यथा प्रियताम् एति, तथा करिष्यन् ने ( प्रिघताम् एति )। वाच्--पाध्न प्राज्धश्र्ण 

जिषटत्तणा भ्रापेते , क्रतावदानेन प्रियता ईरते, करिप्यता न ॥३२ 

स दति। च्तितिं गतः चितौ पतितः उष्णेन प्रत्यग्रत्वात् शोरितेन 
आदरः प्रतः, खुराण्णं दंषट्योश्च अग्राणां निपातन अआघातन दारिताश्मा 
पाटितपाषाणो येन सः। किञ्च त्षणमोल्तितः उन्द्रसूनुयन सः। सवाध 
विघातरोषादिति भावः। अत एव विहितः क्षतः श्रमपगुस्ः क्रोघादतो 
ध्वनि; क्रन्दितं येन सः तथोक्तः । स वराहः असुभिः प्रागेनिरासे निरस्तः 
त्यक्तः। रस्यते; कमणि लिर। इयच्च स्वभावोक्तिः ॥ २१ 

स्फुटेति । श्रथ वरादहपातानन्तरं पायः श्रजुनः प्राज्यणरः प्रभूतशरः 
सनत्रपोत्य्थः । प्रभूतं प्रचुरं प्राज्यम्” इत्यमरः स्फुटपौर्षं व्यक्र- 
विक्रमं वराद्मेदिनः ्र' जिछ्ठत्तः ग्रहोतुमिच्छः। ग्रहेः सन्नन्तादुप्रत्ययः। 
पपात आधावति स्म, क्तन्नतया शरग्रहणं न तु लोभादिव्यथ्ः। ननु 
श्रन्येऽपि उपकरत्तार एव किमिल्यत्रेवादरस्तस्येलयत आद्ध- क्षतवेदिनां क्रत- 
न्नानां क्तावदानः क्ततकर्मा। “श्रवटानं कमं ठत्तम्'' इत्यमरः! यथा 
प्रियताम् एति तथा करिष्यन् उपकरिष्यन् न प्रियतामेति । क्तकरिष्य- 
मारयो; क्रतं बलोय इति न्यायादिति भावः॥ ३२ 

७:। द्राङ् क्रिश्ण्प्नि *रिड देगा ठकट्मोविप् गरिधरञ र्टेल; उग्र यूव जवः एःदट्ाव अथ- 

ख1 तव यावाप्ठ नरोत्तमे गोहिठ र हेल ; (म् क्रनेत्कत्र संग खस्लृनत्क् (मिदर लेन; चद: (क्द्षोकगे 

नि कर्व्ड कद्रिष्ठ नेशन दृटेग्रं शैष्लि। 

७२। गरर्बं यष -गैकमन्येत्र श्देटनऽ मे केनात्र श्र खिति (मह् व्रार्-८्ड्णं गङ्धणौक्रव भद्रशाषतर 

२०-किं 



२५४ किरातालु नोयम् । 

उपकार इवासति प्रयुक्तः 

स्थितिमप्राप्य खगे गतः प्रणाशम् । 

क्रतशक्किरधोमुखो गुरुत्वा- 

च्जनितत्रोड दवात्मपौ सुषेण ॥२३॥ 
स समुद्धरता विचिन्लय तेन 

खरुचं क सिमिवोत्तमां दधानः । 
अनुयुक्त इव खवात्तमुचचः 
परिरमे नु खश विलोचनाभ्याम् ॥२४। 

अन्ग्रः। असति प्रयुक्रः उपकार एव खगे स्थितिम् अप्राप्य प्रगागरं नातः, तथा क्षतशक्तिः गुसत्वात् 

अधौमुखः ( चरतः) प्ाव्मपौम्षरु जनितत्रीड दव (दितः) वाच्-प्रयुक्तन उपकारेण ईव 

प्रणा गतन क्ततशक्रिना भघीसुवेन ( जरण ) जनितत्रीडन ( सितम् ) ॥ ३३ 
अन्वयः । छसमां खर्वं कीर्सिम् इव दधानः विचिना समुद्धरता तंन उच्चं; स्ववात्तम् नुगत 

इव ( स्थितः) सबाणः विलीचनाभ्यां डं परिरेधनु ? वाचा-दघान' समुद्धरन् सः धगुगुक्तम् इव 

( सित) तं वाये परिरभ् ॥ ३४ 

श्रथ युग्म नादह~-उपकार इति) असति नोचे प्रयुक्त उपकार इव 
खगे स्थितिम् प्राप्य प्रणाग्राम् श्रद्शन गत इत्यपमा। तथा क्षतशक्तिः 
कछतपोरुषः गुरुखात् लाह भारात् गमोरवाच्च च्रघासुरखो नम्ब्मुखः। अरत 
एव श्रात्मपोर्षेण जनितत्रोड़ इव स्थित दरति उत्प्र्ता॥ ३२॥ 

स इति। उत्तमां खरुचं स्वकान्तिं कोत्तिमिव दधानेति उतुप्रेल्ना। 
अख विचिन्त्य सवेधा ग्राह्योऽयमिति विखश्य समुद्धरता तन श्रज नन 
उचः स्ववात्त सपार वम् । वात्त पारवम्ाराग्य मव्य स्वार्यमनामयम् 

दति याद्वः। अनुयुक्तः ष्ट इव स्थित इव्यतुप्रे्ा। आदरात् तथा 
प्रतोयत इत्यथंः। “प्रग्रोऽनुयोगः एच्छा च'' इत्यमरः! म बाणः विलो- 
चनाभ्यां नयनाभ्यां कला खगे परिरेभे नु आलिङ्गितः किम् ? इत्यतुप्र ्ता। 
तेन ्रत्यादरेण दृष्ट इत्यथे; ॥ २४ 

अ२१ कर्मिवात्र ख।नद्प्र शीविड स्रैए्ननम ) वचरः कृठकर्) दाङ पध्यमन कृष्ठ्छरिप्मव्र चित्र -स्त्र, रविशरदख 

८य ठेणुकोत्र कत्रिप्व, (म (्मज्गनै विरषश्द्रन।। 

००। यब्छपनव्र (महे श्र खमोगृनघ्न यनुक छेलकोप्वतर छाग मुगप्तष्डं डान नो गदश एषि 

सट्न्त्र र्रेल द्र (नौक्द यकाण कत्रि) -छकङवगः यटदामूद्थ यवदनं कत्रड (यन ग्ब 

इहश्राहे ्ररिनि। 



तयोदश: सगे: । २५५ 

तव कामंकभुतं महाभुजः 
पश्यति स्य सहसा वनेचरम् । 

सच्रिकाशयितुमग्रतः शितं 

शासनं कुसुमचापविदिषः ॥२५॥ 

स प्रयुज्य तनये महोपते- 

गन्सज्ातिसदशों किलानतिम् । 
सान्लपूव मभिनोतिदेतुकं 
व्ःमिखमुपचक्रमे वचः ॥ ३६ ॥ 

न्तम; | तन मामुतः कुपुमवापव्िषः शासनः सा्रकाशयितुम् भरतः स्थितं कामु कभतं षनेच ` 

स्सा पण्यनिख्म; रक्रा महाभुजेन स्यितः) कासु कथत् वनेचरः दश्यते ख| ३५ 

अन्वयः । स. महौदरः तनये आ्रद्धनातिषद्भौं किल भानति प्रयुज्य सान्वपूवम् श्रनिनीतिरतुक 

मचः इत्यः वरम् उपचक्रमे । वाचा--तन ~+ उपचक्रम ॥ ३६ 

तत्रेति। तत्न प्रदेश महासुजः अजनः। कुसुमचापविदिषः स्मरारेः 
गिवस्न शासनं वच्यमागम्मादटेणं सन्निक्राशवितुः प्रकाश्यितुः निवेदयि- 
तुभिति यावद् । ग्रतः स्थितं कासु कशतं वनेचर' सद्मा भटिति पश्यति 
स्म। इतः प्रति रघ्रोदडताघ्रतम् । “रो नराविह रथोदता लगौ इति 
लक्तणात् ॥ :५॥ 

सदति। स वमेचरः महौपतस्तनये राजपुत्रे यजने आव्मजातिसदभौं 
किरातजात्यन्रूपां क्िक्ल। किलेति जातरनौोकतां दशयति, यतः पर- 
मा्थंतः प्रमथ एव सः। भ्रानि प्रणतिं प्रयुज्य सान्पूवे सामपूवेकम् 
“साम सन्त्वसुमे समे" इत्यमरः । अ्भिनोतिरतुकं प्रिययुक्तिरतुकं वचः । 
इव्य' वच्यमाणप्रकारेण वक्त मुपचक्रमे उद्य क्षवान् ॥ २६ ॥ 

७४ } खद्दूनत्र (मरे खवर कोद्र शमम कश वोतमनुद्वक हरेः शम शरोत्रं रिषम 

श्खणमिंख श्ङेय।र (वन सवषाम कग्रिट्यर्नि। विषम शिड्धाव नेव्र (ष्टे गैष्डौषाप्वरष्् सज्यम ख्पोत् 

नग्रनयुनेगङ।३। (महे बत्रकं (यन अर्म खाजिक्न कर्िष्ड ने जिष्नन्। 

७९८ । छाय मह।ष्कं सण्टून मर्म (तयिद्नन-- सविन श्वत्र योपन वका यप्वन करिवर क 

मन्यू क बनूतीत्रो वद्न्एत्र खरद्ान कञ्रिटडष | 

०७ । (मरे द८्नछत्र जजननन सष्डूनप्क रितारउजोखिवि गमूरिड शमैडि करिद्र निनो खत्वं जिद्र- 

सूङ्िशरूयदमत्रे 4दे दाक] रनिष्ड लात्रिल ~ 



२५६ किराताडनोयम् । 

शान्तता विनययोगि मानसं 

भूरिघाम विमलं तपः श्रुतम् | 

प्राह ते नु सशो दिवीकसा- 
मन्ववायमवदातमाकछ्रतिः ॥३२७] 

दो पितस्त्वमनुभावसम्यदा 
मीरवैण लघयन् महोभुतः । 
राजसे मुनिरमोह कारय- 

न्ना धिपत्यमिव शातमन्यवम् ॥ २८ ॥ 

अन्वय: ¡ शान्ता ते विनययोगि मानसं प्राह, भूर्धाम तपः व्रिमिल्ै श्रुत प्राह, दिवौकसां सटशे 

भराक्ततिः श्रवदातम् अन्ववायः प्राह । वाच्य--शननतथा प्रोचखत, भूगिधिासा तपसा प्रीचात, सटश्या 

आाक्तत्या अवदातः; भ्रन्तवायः प्रवाते) ३९ 

शन्बयः। त्वम् सुनि: रपि च्रनुभावसम्पदा दौपितः, गौरपरण मरौरतः लघमन् इद शातमन्यवम 

भापिपरत्यः कारण्रन् इव रान वाया- मुनिना दौपितन लघयता वत्रा कारयत राज्यले ॥ ३८ 

तवर तावचतुभिः सान्तमाह--णन्ततेति । शान्तता बदह्धिरनौदत्यं तें 
तव विनययोगि ्रनोडइत्ययुक्तं मानसं कम् प्रानु ब्रूत खलु) तथा भूरि बह 
धाम तेजो यस्मिन् तत्तपः कन्त, विमन' सम्प्रदायशद्धं श्रुतं प्राद। किञ्च 
दौदिवंवा रोको येषां ठषां दिवौकसां टेवानाम् । प्रषोदरादितात् साधुः । 
“दिवं स्वगऽन्तरिन्ने च इति विश्वः। मटणो तुल्या आक्ततिम्नू्तिरिव- 
दातं शदम् अन्ववायं वण॑ प्राह । "“वंग्येऽन्ववायः सन्तान" डत्यमरः। 
शान्ततादिभिलिद्गःविनयाट्य अ्नुमोयन्तं। अन्यधा तद्सम्भवादिति 
भावः ॥ २७) 

दोपित इति। मुनिरपि श््खरहितोऽपीत्यथः। अनुभावसम्पटा 
प्रभावातिश्येन दोपितः प्रकाशितः; “अनुभावः प्रभापे च” इत्यमदरः। 
गोरवेण महत्तया महोथतो राज्ञः नलघयन् नशक्ुषेन् त्वम् इद श्रद्रौ 
शतमन्योरिदं शतमन्यवमेन्द्रम् । “तस्येदम्” दति अ्रणप्रत्ययः। “भतसमन्य्- 
दिवस्पतिः" इत्यमरः । च्रधिपरतः क्म आधिपत्यं द्रैलोक्यरक्ताधिकारम्। 

७१ | (ठाम शोख छाव मलनत्रे सल्नोक्ेठा यकन कटिष्ग्ष, विभुत्र (उकध्मनो उगेख], विशक् 

गोद्धच्छीप्ने नेक््ि पिष्टष्ट, सगि (दना चरे (नदना सहृडि वि छक वं शाोभैन् कब्रिपरष् । 



„ तयोदश सगः । २५. 

तापसोऽपि बिभुतामुपेयिवा- 

नास्यदं लमसि सवसम्पदाम् | 

दश्यते हि भवतो बिना जने- 

रन्वितस्य सचिवेरिव दतिः ॥ ३९ ॥ 
विद्यः क इव वा जयश्रिया 

नेव स॒क्तिरपि ते दवीयसी | 
ईश्चितस्य न भवैटपाश्रयः 
कस्य निशितरलस्तमोगुणः ॥ ४० ॥ 

यन्तृग्रः। विभुताम् उपेथित्रान् { यतः) तापक्षीऽपि लः सनसम्पदाम् भास्पदम् भ्रखि। हि भवतौ 

{विना थत्रि सचिवं भरन्वितय दत दुरति; दश्यत । बख्--रपैयुषा तापसेन भपि लया श्रास्पदेन 

भग्रत्, दुतं पश्यामि ।३९ 

न्वयः! अ्यगिया कं इवःवा विष्यः? (चरतः) सजि; भपि ते दवीवरषो न शए्व। निज्जिंत- 
ग जस्तसागुः कस्य दंश्ितस्य उपाग्रयः नम्वत् ? वाचा--मुक्या दनीव्रस्या न भूयते । ~+ तमीगुशेन 
प्राश्न भूग्रत ॥ १ 

ब्राह्मणादिववात् ष्यजप्रत्ययः। केरयक्जिव इन्द्रेणेति शेषः राजसे 
तस्याप उपजोव्य इति प्रतोयसे समदना इत्यथः ॥ रए 

तापस इवि । विमोभावो विभुता तां विभुतां प्रभावम् उपेयिवान् 
उपरगतः। अरत एव तापमोऽपि त॑ सवेमम्पटामास्दं स्थानमसि । “्रास्मदं 
प्रतिष्ठायाम्” इति निपातः । विभुगामेव ममर्थयते- तघाहि भवतस्तव 
जनेविनापि एकाकिनाऽपोल्यश्चः। सविवेरन्वितस्येव ग्रमात्यादियुक्स्येव 
द्य॒तिस्तेजो दृश्यते, अतः सवेमम्प्रटाम् ्राख्यदलं युक्तमित्यथे; ॥ २९ 

विस्मय इति । किञ्च जग्रिया हेतुना प्रा्षयापोति शेषः। क इव 
वा विस्मयः किमाश्चथम् १? न कशिदित्यथः। "विस्मयोऽइ्तमाश्चययं 
चित्रम् इत्यमरः । श्रतो सुक्तिरपि ततव टवोयसो दूरतरा दूलेभा न 
भवत्येव । “स्युलदूर” इत्यादिना यणादिपरलोपः पृूवेगुणश्च । तथाद्धि 

००८1 दमि मूनिरेग्रौं9 यजोवारिनपपर गोजिर रृैष्रष् : प्डोमोत्र त्त्रपव अपग त्रौणाहे नप् 

ङ्ईव्राष्टम; ५ गैर्कध्ठ एमिरेष्लत्र छाए योरिगेडा वित्र कमरग्रोहे वित्रा कद्रिप्रष्ट। 

७>। दति अखदमन्यत्र, ररत्रीः खशा रदेद्रां3 मर्द्-मन्नेदतव्र वान्यष। (पष् इमि वककौ 

शरेएनऽ (छापर एङि बत्ििभिनै-ममशिप्ख छाबर पम) याहेद्रष । 



३५द किराता नोयम् । * 

ङे पयन्न हिमतेजसं त्विषा 

स त्वमिव्यमपपन्नपीरुषः । 
हत्तमह सि वराहमेदिनं 
नेनमस्मदटधिपस्य सायकम् ॥ ४१॥ 

स्मच्यते तनुभृतां सनातन 
न्याय्यमाचरगमुत्मेनभिः | 
ध्व सते यदि भवादटश्स्ततः 

क; प्रयातु वद् तेन बत्मना॥ ४२॥ 
श्रन्वय; । विषा श्रहिमत जसं + प्यन् उपपच्रपौरषः; स॒; त्य वराहमदिनम एनम् सष्द्षिप्रसं 

सायकम् इत्य" हतु न घरि । वाचा-ङ़् पयता उपपत्नपौरूपेणतन द्वधा चरथः वराष्टसटो सायकः 
नं खदयत । ४९ 

अन्वयः । उत्तम" मरन; तनुभ्तां मनातनः न्धाय्यम् भाचरग सादत । भवारशः तनः यटि 

भ्वसते तदातन वर्त्मना कः प्रात् वद । वाच्--खन्नम! नरः मरन्ति, भवट्न प्वम्यतै. कनं 

प्रय्यायताम् छच्रताम् 1 ४२ 

निजिती रजस्तमसी एव गुणौ येन स॒ भवत्सटणः पुरुषः कस्य ई्तस्य 
वाच्छितस्य उपाखयः भ्रास्दं न भवेदित्यथः ॥ ४० 

अत॒ भआागमनप्रयोजनम् उपालम्भसुखनाद- ड पयन्िति।! षा 
तेजसा श्रहिमतेजसम् उष्णतेजसं ह पयन् लच्जनयन् उपपन्रपौरुषः सम्भावित- 
पराक्रमः स प्रसिद्धः त्वं वराद्मेदिनं क्तोपकारभित्यष्ः। पम त्वत्कर्गतम् 
अस्मदधिपस्य सायकं शरमिलयं साहसेन रन्त, न अदृसि ॥ ४१ 

अनरलभेवाह-- समयत इति! उत्समैभिः सतपुरुपेर्मन्वाटिभिः 
तनुतां शरोरिणां सनातनं नित्यं न्याय्यः न्यायाटनपेतम् त्राचरणम(चागः 
स्मर्थते कनत्त्व्यतयेति रेषः। न तु श्रनाचार इत्यधंः। तथापि 
अनाचरणे दोषमाषह- ध्वंसत इति । भवानिव दृष्यत दति भवाहटणः ततः 
सदाचाराद् ध्वं खतं ्रश्यते यदि तदा तन वत्मना न्योवमागण कः प्रयातु 
गच्छतु, वद् कथय न कोऽपोत्य्थैः । तथाच सन्माग एव भौलं कुर्य्या 
दिति भावः॥ ४२ 

8० उग्रथै नोङरृरेव्लरे व गिदत्र ङष्प्रकि? प्डौमात्र गव मूक्किश्ध्ट) पूत्रदर्डिनौ नष्ड; 

वष्छः छवानुग ग्रस ७ ठप्मोख्नेऽद्रो शक्र (कन् खोदे दख मस्र न रठगरा वत्क ? 
9>। (ठ्य रमि र्वीप्कड नब्बिठ कद्विव्य्ट ; (डमर शत्राकम्रऽ >छाविड , चटर्न इमि वक्रन 

मादद्मत्र मदिर सोमांपत्र थ् 4 वश्रटटतौ गवर ठत क न।। 



तयोदश: सगः । २५९ 

अआकुमारम॒पदेष्ट मिच्छः 
सव्रिहत्तिमपथान्प्रहापरदः । 

योगशकिजितजन्प्रखल्यवः 

शौोलयन्ति यतयः सुशौलताम् ॥ ४३२ ॥ 

तिता तपसि पुण्यमासजन् 

सम्पदोऽनुगुणयन् सुखेषिणाम् | 
योगिनां परिगमन् विम् क्य 

केन नास्तु विनयः सतां प्रियः ॥ ४४॥ 

अन्वय्रः। योगशकििजितजन्ममनयवः यतयः कमारः महापरदः पथात् सचित्रम् उपदशम् 

इच्छवः (सन्तः) मुभौलतां शौन्र्ति। वाच--.--जन्मखुतुभिः यतिभिः दच्छभिः सुभोनत। 

शोल्यत | ४३ 

अन्तग्रः। तपि तिष्टत पृर्वरम् आआमजन् सुरट्षिणां मम्प्दः अनुगुणयन् योगिना विमुक्त परि- 

शामन् विनय; कैन सतां प्रियः नश्रत् >| वाच्य--भरामजता भनुगुणय्रता पर्िषमता विनयन प्रियश् 

न भूताम्}! ४४ 

श्रकुमारमिति किञ्च योगशक्त्या ्रमन्ञानमङिग्ना जितौ जन्ब- 
ख्य यैस्ते यतयो योगिनः। आक्रुमारेभ्यः श्राकुमारः कुमाराटारभ्य 
इत्यथः: । त्राङड मयथाटाभिविष्योः'' दत्यव्ययोमावः। महत्य अ्रापदा 
यस्मिन् तस्मरान्महापदः महानध इहतोरिल्यध :। अ्रपथात् अमागात् 
“पथो विभाषा" इति निषघविकनल्यात् समासान्तः । “त्रपय नपु लकम्" | 
सब्रिह्ठत्तिम् अपगमम् उपदेष्टुमिच्छवः सन्तः सुगोलतां सह. तताम् । “ओोनलं 
स्वभावे सहन्ते" इत्यमरः । शओोलयन्ति भ्रभ्यस्यन्ति । श्रतो न त्याज्यं 
शोलमित्यथः ॥ ४३ 

न केवलं सौशोरधाटनथनिघ्ठसिमातं किन्तु श्रथप्रा्तिरपोत्याह- 
तिष्ठतामिति । तपसि तिष्ठतां तपोनिष्ठानां धायि नामित्यधः। पुं घम- 
मासजन् सम्पादयन् । “स्यादमंमस्ियां पुख्यश्रेयसो सुक्ततं हषः” इत्यमरः । 

8<८। युीर्त्र। खाञ्जङ्छान-टवख(व् उनन मरम खं कत्रियाषटन, उवाविष मूनिनैगं कुमांत्रकोन ङ्रे८म्ञे 

मरानद्थत्र (दड्र्रड कृमार्ज शशेप्ठ निवृड काक्विात्र ठेगग पाटन दष्क इरेदा दरनौगरा साम् 

कद्र) धध्किनि। 



३६० किराताज् नोयम् । 

न् नमच्रभवतः शरालरतिं 

सवथायमनुयाति सायकः 
सोऽयमित्यनुपपन्नस श्यः 

कारितस्त्वमपथे प्रद यया ॥ ४५॥ 

अन्यटोयविशिख न कैवलं 

निःस्प्रहस्य भवितव्यमा्ते | 

अन्वयः । श्रयं सायकः भवभवतः शराक्तति सवधा अनुयाति, यग्रा त्वम् भनुपपत्रसंशयः ( सन् ) 

सौऽग्रनिति भ्रपधे पदं कारितः वाच्--भनेन सायकेन शराक्लतिः भनुघायत, यातां + रुशयं 

पदे क।रितवतौ ॥४५१ 

सुखेषिणां सुखाधिनां मम्पदः सुखसाधनभूतान् अर्थान् श्रनुगुण- 
यन् श्रनुकूलयन् । श्रध कामयोसपि हेतुभत इत्ययः। तथा योगिनां 
विमुक्तये अपवर्गाय परिणमन् सम्पद्यमानो विनयः सौशोल्य' केन डतुना 
सतां प्रियो नश्रस्तु? सम्भावनायां लोट्। सर्वथा विनय एव चतुव॑ग- 
साघनमित्यथः। श्रतस्त्वया न श्रस्मतस््ामिशरचीयं कायमिति तात्. 
पयम् ॥ ४४ 

शरथवा किं भव्राटगेषु श्रन्यसम्धावनया, यतो श्चान्तिरपि सम्भाव्यत 
इति खदूक्िमवलम्बय।ह--नृनसिति। श्रयम् अस्मदोयः सायकः भ्रत्रभवतः 
पूज्यस्य इत्यध : । “पुज्यस्ततभवानत्रभवान्” इति सज्जनः । “इतराभ्योऽपि 
दृश्यन्त” इति सावविभर्िकस्तसिलप्रत्ययः, सुष्ठपेति ममासः। शराक्षतिं 
सवथा रूपेण रेखादिना च सत्प्रकारेण ्रनुयाति श्रनुसरति अत्यन्तम् अनु- 
करोतोत्यथ : । ननसिति वितक । यया ्राङ्लत्या कत्रमां त्रम् अनुपपन्रसंश्यो- 
ऽत्यन्त सादृश्यात् अनुत्पन्रस्वान्यदोयत्वसखन्द हः सन् सोऽयमिति यः खकोयः 
म एव श्रयम्िति शान्त्य त्प्या एवेति शेषः । बअ्रपथे श्रमाग शरापदहरणश- 

पे पदं कारितः निघापित इत्यथः। छक्रोरन्यतरस्याम्” इत्यणिकन्तः 
कमता। “श्यन्ते कत्तं य कमणः इति तत्रव अभिशर्ति कमणि क्रः ॥४१५ 

88 । किनग्र छट्शानिषनद्मैव दन्य कक, एगोर्सिमिप्नत कूदना य्य चतकल, अद्र (वोत्तर 

ख्ेवर्-निभिठक । (कन्न टेश माशन यिव्ररहेष्व? 

8८ | «टे यज्मतोत्र मांग्रकं मरक्दष्। रदकोग्र गत्राकुखिव्रि खङ्कव्रनं कत्रिष्ड८्र; ॐ जाकृखित्र उंण्हे 

योनमि निःमश्य॑द्र रडेषचा (गङे- 42" देखा कात्र टम सद्रगेहव्रगकने सभेटवे नेतरे कश्च्न । 



त्रयोदशः सगः । २६१ 

निघ्रतः परनिवहि त॑ खगं 
ब्रोडितव्यमपि ते सचेतसः ॥ ४६ ॥ 
सन्ततं निशमयन्त उत्स का 

येः प्रयान्ति म् दमस्य सूरयः | 
कौत्तितानि हसितेऽपि तानियं 
ब्रोडयन्ति चरितानि मानिनम् ॥४७। 

न्वयः । सचत: त अन्यदीयविग्िखि भ्रात निस्पदइस्य कवन न { किन्तु ) परनिबरतं खग 
निप्रतः त्रौडितच्छम् रपि) वान्य--सचैताम्वः केवत नि.खदो नमः निघ्नन् व्रीडया; चपि ॥ ४६ 

भ्रन्वधः। स्रग्रः चस्य यैः सन्ततम् उतसुकाः ( मन्तः ) निणमयन्तः मुद् प्रयान्ति, तानि चरितानि 

हसित आपि कौरितानि ( सत्ति) यः मानन त्रौदग्रनि। श्रष्रटताजद् सः भन्यदीषम् एव खक गख 

पुनरपि स्तयमेव द्रट्यन् टोपान्तरम् म्रापादयति--अन्यदोयेति। सद 
चेतसा वत्तत इति मचेताम्तस्य सचेतमो मनस्विनस्ते अन्यदरीयविगशिखे 
विपये यद्ादतमाद्रणम्, भावे क्तः, तस्मिन्, अन्यदोयविशिखस्य ग्राहरणें 
इत्यथ; । निःस्पृहस्य कवलं नि.स्पृटेमःव न भवितव्य, किन्तु परनिवरितं 
परेण प्रहतं मग निघ्नतः प्रदरतम्त, निघ्नता तया इत्यथः। “क्त्यानां 
क्तरि वा” इति षष्ठौ ¦ त्रौडितव्यः लज्नितव्यमपि। भाव तव्यप्रत्ययः । 
सम्प्रति तु ववया परविदं खगं टिद्धापिनव्रोद्यत, प्रत्य त स्तयमेव क्रिवत 
इत्यहो महत् माहससित्यप्र म्रगम् दन्यत्र रषलत्लाविवक्षणात् "जासि- 
निप्रहणनारक्राथपिषां हिंसाया "सिति पष्ठो न भवति गेषाधिकारात्। 
निप्रहणेव्यव निप्रयाः सङ्ातव्यम्तविप्ययम्तानां ग्रहणात् ॥ ४६ 

अथास्मिन् क्तघ्रताभियासाव स्वोयोपक्रारक्त्यं वशधितं विकल्यनदो 
तावत् युग्मन पर्दिरन् आह-सन्ततमित्यादि। सूरयः विहांसः श्रस्य 
अस्मत्स्वामिनः सम्बन्धिभिः ये: चरितै: करणभूतैः सन्ततं सततम् उत्सुकाः 
सोत्कण्ठा; सन्तो निगमयन्तः चरितानि खृखन्तः सुदं प्रयान्ति, अत्र 
चरितानां सुम्प्राप्नौ शब्द् करणत्वम्, श्र्थात् निशमनकमत्व्सिति विवेकः 
तानि चरितानि हितेऽपि परिहारेऽपि कोत्तितानि परः उच्चारितानि 
सन्ति य॑ मानिनं 7ोड़यन्ति, मानित्वात् ब्रोड़ा, न तु चरिवदोष।त् तेषा- 
मलङ्ाररूपत्वात् इति भावः ॥ ४७ ॥ 

४४। मि मनश, (कवग सल्कत्र गव्राग॑श््रत निरन्गुश दरेत्रा वरिट्लहें (डामर शक वद्देषव्रना; 

किड् गुत्रथक् भ्रण निरु कब्र गख्िड रऽग्रा8 (उांमाौव्र डष्ड। 



२९२ क्रिराताजु नोयम् । 

अन्यदोषमिव स खकं गुं 

्याप्रयेत् कथमघ्रष्टताजडः । 

उच्यते स खलु काय्यवत्तया 

धिग् विभिन्नवुधद्तुमथिताम् | ४८ ॥ 
युग्मकम् 

ट्वेचं तदय मा स्म भूृन्मृगः 
त्वथ्यसी यदकरिष्यटोजसा , 
नेनमाश्रु यदि वाहिनौपतिः 

प्रत्यपरव्छत सितेन पविगा ॥ ४ ॥ 

कथं व्यापयत्, ( तथ्वापि) काच्यवत्तवा स उचातं ग्दल् विभित्रनुषमेनम् भर्तां धिक् । वाच्रम- 

भूरिभिः उत्पुकैः निगमथ्रह्िः मुद् प्रयात, तैः चरिते; कोपितः यः मानौ व्रीद्धते । अ््रनाजडन 
तेन श्रन्यदोष दव स्ककः गगः व्व्राप्यत, क नम॑ !७-४८ 

अन्वयः वाद्धिनीपति; एतेन परविश एनम भ्राभु न प्रव्यपनेम्यन प्रद्र, समो सगः भोजषा 

त्ववि यत् भ्रकारिष्यत् तत् दुक्चम,--चथ त्तमादखादडत। वाल वरह्नीपतिना एतः प्रत्यपतृष्यत; 

श्रमुना स्मीण यत् भरवारिष्यत, तन दुवचनमा र मावि। ४ 

अन्येति । श्रष्ठष्टतया विकरलखनेन गालोनतया जडः स्तः, श्रविकल्यन 
त्यथः । सोऽस्मतस्ामो अ्न्यनोयं परावर्गुणम् इव स्व्यं स्वकौयं गुणं कथं 

ख्यापयेत् प्रकरयेत् ९? ^व्रात्मप्रयंसां परगरहसित्र वजंयेत्" इति स्मरग्णदिति 
भावः । तथापि क।वत्तया कर्मा तया इन्यध्र; | मः रूगुगः उच्यत खलु, 
कार्य्यीधिनः कुतो गथ दति भावः । नितिन दव ्रादह-- धिगिति । विभिब्र- 
बुधसेतुम् अतिक्रान्तसुजनमय्यादाम् अ्रथितां याचनां धिक्, निन्दामि 
इत्यथः । यत् ्रयमपि इग्यं विकल्ययितु' प्रचत्त इति भावः। “धिङ् 
निभव्स ननिन्दयोः' रित्यमरः । “त्रभिसवतमोः काया धिगुप्रःदिषु तिषु। 
दितोयाम्ब्रे डितान्तेषु वताऽन्यतापि दृश्यत ॥'' इति दित्या ॥ ४८ ॥ 

६१-- } रिवम मखम् ममर्क्रक स्टेप्र अहं यद्द्र ध्न नक्न 6 विक यवुर्गकवके ओम दंङेग्रां 

शोल्क्न, गर् मकल एत्रिड शविक1मवानष्ड कोरि र्टेद्ल (य् महनमन्। गुिपक नलस्छिर क्व. (महे 

यांस्चयमरन कित्रङ द्म थ् किक्रदन् यषद्वाप्वर शोप्र &१ यकन कर्तने यद्रि कौोर्षीयोर्षीतरे 

निल ७ सकन कब्र धाप्क । (देप अद (दे चष्टे ना) दचडः नस्लमम्ीनोव अञिकमरकात्रौ 

(महे शोर्णनोप्क दिक! 



तयोदश: सगः। ३६३. 

को न्विम इरितुरङ्गमायुध- 

स्थेयसों दधतमङ्स'हतिम् । 

वेगवत्तरम ते चसृपतेः 
₹न्तुमह ति शरेग दंष्टिणम् ॥ ५० ॥ 
मिवमिष्टम् पकारि संशये 
मेदिनोपरतिरयं तथाच वै| 
ते विरोध्य भवता निरासिमा 

सव्जनं कवसतिः क्रतन्नता ॥ ५१ ॥ 

अन्वयः । चरितुरङ्गमावुधस्थं यसौम् भहसंहति दघ वेगवत्तरम् दमं रश्रिण चमूपतः; छन क. 

नु हन्तुम् श्रघ्ति?॥ वाचा- केन ह्यत }\| ५५ 

भ्रन्वयः। तथाच घ्रः मेदिनौपतिःत संभव उपकारि इटः मिव, तं विरीध्य सज्ततैकवसति 

सम्प्रति स्वरुतापकारं टशेयति-- दुव॑चमिति। वाहिनीपतिः सना- 
प्रतिः अरस्मतस््रामौ गितन पति्णा शरेण एनं मृगम् राश न प्रत्यपतस्यत 
यदि न अभिग्रुच्लौत चत् अमा खगः भ्रोजसा तरलेन त्वयि विषये यत् 
अकरिष्यत् अनिष्टं कुय्यात् तत् दुवेचं टवाच्म् अरमङ्लतया वक्तं न शक्वत । 
तदनिष्टम् अ्रथानन्तरमपिमास्म भूदिति सोदादेकथनं, तदट्पेत्तणे म मूग 
लां हन्यादिति भावः) “जल्िङ्निमित्तं दडः क्रियातिपत्तौ" इति करौतः 
पद्यतख ल्ट \ ४९. ॥ 

ननु मयेव हतो ममो न तु सेनापतिना तव्राह-क इति हरि- 
तुगङ्मायुधम् इन्द्रायुधं तदत् स्थ यसी सिरतराम् वच्वकटिनाभिव्य्थैः। 
सथिरशब्टादियसुन् । “प्रियसखिर--” इत्यादिना स्थाटृगः। ब्रद्संहतिम् 
श्रवयवसङ्ातं दधतं धारयन्तम् । वेगवत्तरं टुवौरवेगम् दमं दंद्धिणं वराहं 
चमपतः किरातवादिनोपतः ऋते चम्बरुपतिं विना। “भरन्यारात्-” इत्या- 
दिना पञ्चमो। कोनुकोवा शरेण एकेन इति भावः। दन्तुम् अरति ? 
न कोऽपि इत्यथः ॥ ५० ॥ 

8> | ( यामव ) (मनोश॑खि सिं निगिड गैद्रहोव्रा किथश्च्छ वरे नरोश््क न्ष >) कद्रिदडन, 

छर् ठश््ल ये श्श्सखिक (जायोवर यि वन् यकमण कद्ग यार् कत्रि, (म अशठ कथु। टका कब्विघ्स- 
गौ] वरिप्डि न; ॐ खदछर (यन हेव १८७ (ठागद्र कथन न) षठ 

८०] वे एर्ववोव्र-(्वशं वव्र रेखोगुधवर शतृए यांकृखि दाव कत्रिष्डषिति ; 4दइ्मोख कितब्राख्च॑रि 
राङोड (करराट्क 4कप्िमाज वटं विनौगे कत्रिघ्ड नर्ण र्षः 



२६४ किराताज् नोयम् 

लभ्यमेकमुक्ततेन दुल भाः 
रत्तितारमसरक्ता त भूतयः । 

खन्तमन्तविरसा जिगोषतां 

भिवलाभमनु लाभसम्पदः ॥ ५२॥ 

कछृतन्नता भवता मा निगि। वाचा--भ्रनेन भेदिनौपतिन उपकारिणा इटन मितेण ( भूयतद्र) 

भवान् > वस्तिं क्ततज्ञतां निरास्थत् ॥ ५१ 

अन्वयः । जिगीषतां दुनभाः थसुरच्यभूतयः भन्तविरसाः नलाभसम्यद्; एकसुक्तत न॒ लभ्य' र्चिंतार' 

श्वन्त' मितलानम् भनु । वाच्--दुलभा्िः अमुरच्यभूतिभिः अन्तविरसानिः लाभसम्पहिः भूत ॥ ५२ 

पसु स एव मृगस्य हन्ता, ततः किम्? अत श्राह-मित्रमिति। 
तथाच तस्य एव स्गहन्तृत्वं सति इत्यथः । श्रयं भेदिनोपतिः किरात- 
अरूुप्रतिः, ते तव संशये प्राणसङ्टे उपकारि उपकारकारकम् दष्टं मित्रम् । 
ततोऽपि किम् तव्ाह--तसिति। त॑ भित्रभूतं विरोध्य सज्जनेक- 
वसतिः भवाहश्सुजनमात्नाघारा क्रतन्नता उपकारवेदिल' मा निराखिन 
निराक्रियतां भवता अन्यथा जगति क्रतन्नता अस्तमियात्, कतघ्रता च 
ते भवेदिव्यथः। श्रस्यतेः कश्मणयाशिषि माङि लुङ ॥ ५२॥ 

ननु सवस्य अधभूतत्वात् स॒ एवास्तु, किं मित्रेण, इत्या णड मितस्य 
सवाधिक्य' युग्मे नाह- लभ्यमिति । जिगोषतां जेतुभिच्छताम् । जयतेः 
सन्नन्तात् शटप्रल्ययः। दुलेभाः कछच्छेण रपि लब्ध् मश्क्धास्तथापि 
अरसुरच्य| त्त ]भूतय; र्तितुम् श्र शक्य सहिमानः। तथापि नित्य' रत्तणारिक्तण- 
वाश्च इति भावः । अन्तविरमाः गत्य इत्यथः । लभ्यन्ते इति लाभाः 
श्री; तेषां सम्पदः! एकसुक्कतन एकोपकारेण लभ्य' सुलभं न तु दुलभ 
रसितारेनतु रच्यं खन्तं शुमावसानं न लन्तविरसं मिवलाभम् चरतु मित- 

लाभात् होना: निक्लष्टा इत्यथ: । 'होने' इत्यनोः कमं प्रवनोयसंज्ञा, तद्योगे 
हितोया । अत्र उपमेयस्य मितरलाभस्य लाभान्तरं प्रति आधिक्याभिघानाद्- 
व्यतिरेकालद्भारः ॥ ५२ ॥ 

<> । वुद्रह्-व्दकत्रवरं किखट्नडि (्ठामोत्र योनेगषृष्ठे शक्रम हेगेकात्री मिज देरेग्रीष्छन | सुमि 

धमरे मिजशक्रग छनैखित्र मङ्डि विद्तरौव कर्कि मब्डटेनकादात्रे कुड सोप्क् नहे क्वि न) । 

०२ लङ-गन्णेडिगेकन खरिक्ष्टऽ नाङक्व्र वाद्रन), कर्िप्निञ निडा त्रके वाघ छाश 

त्कनवह 3 गरिनामवित्रिन-नच। रखता वट्कावेङात्र-नछा, क्क्व, गुदिनबशड भिजनांड शदे 
छश। निकृष्टे । 



तयोदश्यः खगः । ३९५ 

चञ्चल वसु नितान्तम् च्ताः 

मेदिनोमपि इरन्यरातयः । 
भूधरस्थिरसुपेयमागतं 

मावम स्त सुद्टदं महोपतिम् ॥ ५२ ॥ 

जेतमेव भवता तपस्यते 
नायुधानि दधते सुम् चवः। 
प्राप्षाते च सकल' महोभ॒ता 
सद्गतेन तपसः फल त्वया ॥ ५४॥ 

श्रन्वथः । वतु नितान्त" चञ्चल", मेदिनीम् श्रपि उन्रता श्ररातयः हरगन्ति। मूधरम्थिरम् उपेथम् 

भागतं महीपतिं मुहद' मावभम्त । वाचा-- वसुना नितान्तन चञ्चनेन भूगते, उत्तः श्ररातिभिः 

मेदिनौ पि ज्यते, भवता भृघरस्थिरः उपेव्रः थागतः, मरौपतिः प्द्टत् मातमानि ॥ ५३ 

अन्वद्य: भवता जेतुम् एव तपस्यते, मुसुचवः ्रायुधानि न दधते, महहौष्ता सड्मतेन वेया 

सुकलेख तपसः फन प्रास्यते ¦ वादच-मभवान् तपस्यति, मुसुत्तभिः चायघानि न घौयन्त, सङ्तः त्वः 

फल" प्राप स्यसि ॥ ५४ 

चञ्चलमिति किंच वसु धनं नितान्तं चञ्चलं, मेदिनोमपि उव्रताः 
प्रबलाः अरातयो हरन्ति मितं तु न तथा इत्याह-भुधर इति), 
भरु्ररवत् स्थिरसुपेयम् अन्वि गन्तव्यम् आगतं स्वतःप्राप्तम् अपि महोपतिं 
सवघुरयोणमित्यथंः। सुदटं मित्रं मावमंस्त मावन्नासोत्।! भवानिति 
प्रषः । अन्त्यश्मोकगतो वा भवच्छब्दो विभक्तिविपरिगणामेण श्रत दशटव्यः 
अन्यथा मध्यमपुरुषः स्यात्। मन्यतेः कन्तरि माङि लुङ. । अलद्कारस्ु 
व्यतिरेक एव भ्ूघरख्िरमिति उपमासङ्गतिसद्करः ॥ ५२ ॥ 

ननु मुमुत्लोः किं नमिवसंग्रहण दइत्यत्रादह-- जेतुमिति । भवता जेतु 
जयार्थम् एव तपस्यते तपश्चय्यते। “कमणो रोमन्य--” इत्यादिना चरणे 
क्यङः, ततो भावै लर् । कुतः ? सुमुक्तवः मो्तायिनः ्रायुघानि न दधत 
न धारयन्ति अतः भितरसंग्रहः काय इति भावः। तथापि किं भवत्- 
सखाभिसख्येन तत्राह--प्राष्छयत इति। महोश्ता सदह सङ्गतेन त्या 
सकल तपसः फलं प्राष्छातं । तः ते सखा अस्मतस्रामो युक्त इत्यथ ¦ ॥५४ 

०७ । धन निरांख एकन ; यवन ख्राङितर१ (वजरिनोप्कछ त्रम क्त्र । (अर्वत् ) ङृषुवद्र सिर, 

चठःथ 1 ङृणैरिष्क दर्९ अखं एटेप्र] खवु्मोनन कत्रि ना। 



२६६ किराताजे नोयम् । 

वाजिभूमिरिभरासकानन 

सन्ति रतननिचयाश्च भूरिशः । 

काञ्चनेन किमिवास्य परविश 

कैवल' न सहते विलङ्नम् ॥ ५५ ॥ 

सावल्तेपम् पलि्िते परे- 
रभ्यपेति विक्षतिं रजस्यपि 
अथितस्तु न महान् समोहतं 
जोवितं किम् धन' धनायितम् ॥ ५६ ॥ 

अन्वयः । ( वश्य भूपतेः) वाजिभूमिः इभराजकाननः भूरिशः ग्तनिचयाख सन्ति। भरस्य काञ्च 
नेम पवि किम् इव? परन्तु केवेसं विन्तक्घनः न सषतं। वाचा---वाजिमूग्या दूभराजकाननेन रव- 

निचयैय् भूयते) लङ्गन" न सह्यते ॥ ५५ 

अन्वयः। महान् (भद्रः) गजा परैः सावनपम् उपलिद्िते ( सति ) विक्नतित् भुपपेति, 

अर्चितः जौपितं धनायित्' न उत्सहत, धनः किमु? वाच--मदहता विकतिः अभुववेग्रत, रथितेन 

न उन्यह्यतं ॥ ५६ 

ननु अकिञ्चनः कुत्रोपयुज्यते तव्राह--वाजोति। तस्य भूपतेः 

वाजिभमिः अरश्वाकरः इभगाजानां काननं गजोत्पत्तिस्धानं भूरिश रत्र 

निचयाश्च सन्तोति मेषः। ननु ईइटगाख्यः किम् एकस्म काञ्चनपत्रकार्डाय 

कलद्ायते? ततराह--श्रस्य का्चनंन सौवरन पल्तिणा शरेण किमिव! 

न किञ्चित् प्रयोजनम् श्रस्तौत्यथः। परन्तु कंवनं विन्लद्खनं व्यतिक्रमं न 

सहते, नायं शरलुब्यः, किन्तु अधिक्तेपासद्िश्णुरित्यथ अत्र प्रथमाद् 

समरदिमदस््वणनात् उदात्तालङ्कारः ॥ ५५ ॥ 
ननु ईटग्लुखः किम् उपकर्ता तत्राह--सावलेपमिति। महानयं 

रजसि अपि धी श्रपि परं: सावलेपं समवम् उपलिख्िते उपलब्ध मिष्ट 

जिषटठच्ित सति विक्लतिमम्यपेति, प्रक्ष्यति इत्य अरधितो याचितस्तं 

जो वितं घनायितु' धनोकनत्तम् । क्वजन्तात्तसुन् । न समाहत न उत्सहत, 

= । रमि कषयत निष्टं खण कवष्ठ ; कोदन् मूमूमणम कथन सोनु दोत्न् "कत्त न। 

डयि द्वव्रःखट्शैगिश्र मदिर मिनिर इरे८्न मरय उणःरुनद् यो श्टप्व। 

८८॥ पमे ए्गेखित्र च्ट्थोदगद्िकान, शव्णोरेदिशम ववदः यङ्ठ व्ङपाति वर्प । ५ कषट। 

सवर्त्र शवरषग्रा छःराव्र (कन् यश्ोष्रन मिरु श्ट८? उप्द :कथ्। यहे ६८, डिनि (कवन श्रृ 

सविपक्रशेरे मशि गप्रेनना। 



€ 

तयोदशः समः) २६७ 

तत्तरौयविशिखातिसरनात् 
अस्तु वां गुरु यटच्छयागतम् । 

राघवस्नवगराजयोरिव 

प्रम युक्तमितरेतरा्यम् ॥ ५७ ॥ 

नाभियोक्तमनतं त्वमिष्यसे 

कस्तपखि विशिदेषु चाद्रः । 

सन्ति भूभृति शरा हि नः परे 
ये पराक्रमवसुनि वचिः ॥५८ ॥ 

न्वयः । तत् तदीर्याश्खिातिमन्ननात् वा राघवप्रवगराजगरीः इव यटच्छया मागतं गुरु युक्तम् 

इतरेतराश्रयं प्रम चरत्; वाच्ा--धागतन गुरुणा यृक्तन इतरतरागयया प्रम मूय्रताम् ॥ ५७ 
अन्वय; । खम् अनृतम् मभिग्रोकर न इग्यसे) तप्रविविशिवषु क; बादर; ? हिनः भूति पर 

रपि शकाः सत्ति य वज्जिगः पराक्रमवसनि। वाचा--त्वाम अनियीक्त ने इक््मः) कन आदरं 
( भूयत), परः एः; भूयते, येः परक्रसवमुभिः ( मूयते ) ॥ ५८ 

जोवितमपि च्रात्ममो न इच्छति, किन्तु ्रथितः प्रयच्छति इत्यथ: । तर्हि 
घनं किम् ? धनमात्मन एषितुः धना्यितुमिति विग्रहः। श्रत इच्छा 
मातसथ :, अन्यथ्रा घनसित्यनन पोगरुक्च' स्यात् । सुप आ्रात्मनः क्यच्। 
“अशनायोटन्यघनाया बुभुच्लापिपासागद्धपु" इति निपातनादाक्रारः ॥ ५६ 

उक्तमथ ' निगमयति-तदिति। तत् तस्मात् तटौयविगिखस्य अति- 
सजनात् प्र्यपगान् वां गवये; । ^घषटोदतुर्धो इितोयास्ययोर्वा' नावौ” इति 
वामादेशः। राघवश्चव्रगराजसौ; रामसुगोवयीरिव यदृच्छा देवात् श्रागतं 
गुरु मह्त् नुक्तमनुरूपमितरंतराखयम् अन्योन्यविध्यं प्रम सख्यमस्तु ॥ ५७ 

ननु गशरलीोभात् सिष्याभियुज्यसे इत्याह--नंति। लरमकरतं मिथ्या 
अभियोक्लम् भभ्याख्यातुम् । ब्रूजोऽघगरहणाद् दिकम्कता । “"समिष्याभि- 
योगोऽभ्याख्यानम्" इत्यमरः । श्रस्माभिरिति शंषः । न इष्मसे न इदटोऽसि, 
कुतः ? तपसो सुनि शोचय । “मुनिशोचखौ तपस्विनौ” इति शश्वतः । 

०५। खक यिं नत्र मरि लङेष्ठ रष] कषतर, एट्व (मठे मशय्र। नापोश पृजिकम्1८2९ | नकृड 

श्डश) पाट्कन ; किङ यरिंत्कर छावर निके यार्थूनां क, उपव दिनि जिष्फव छावन9 रौन क्त्रिः 

गु्॑वरन ; दटनव्र जोव कव्] कि? 

०१। र्येव नोय व् यञार्णग कवर, छर्ष्ड त्रम 5 दयौष रोत्र (स)मोधतत्र दतेवाभेठ 

शोत्र्मव्रायत्र सरूक्रणु मरमचा थरिखड इठेक । 



२५८ किंराताज्ु नोयम् 

मागगैरथ तव प्रयोजन 
नाथसे किम् पति न भूभृतः। 
त्वदिधं सुददमेत्य सोऽथिन' 
किं न यच्छति विजित्य मेदिनोम् ॥ ५८ ॥ 
तेन सूरिरुपकारिताघनः 

कत्त् मिच्छति न याचितं हधा । 
सौदतामन् भवच्निवायि नां 
वेद् यत् प्रणयभङ्षेदनाम् || ६ ° ॥ 

अन्वगरः। गय तव माभैलै; प्रयोजनः ( ति) भूृभ्रतः पतिं किमु न नासे सः त्वहिघः 

सुहृदम् भर्यिनम् एन्य मेदिनी विजि नयन्त किमु? वाचा-मृश्तः पति; न नाध्यते। तेनं 

दौयते ॥ ५९ 

न्वयः । तैन सूरि; ( भतः) उपकारिताघनः (सः) याचिते तरथा कत्त न दन्ति ( कुतः) यत् 

सौदताम् रशनां प्रणयभद्धपदन। स्वयम् भनुभवन् इव वदध । बाच्ा--मूर्णि उपकाररिताधनेन तैन 

न इष्यते ! स्वयम् भनुभमवता दव विद्यत ॥ ६० 

तस्य विगरिखेषु कः आदरः का ब्राम्या न काचिदित्यघ;। हि यस्मात् 
नोऽस्माकं भूति से परऽन्येऽपि ग्रः; मन्ति, ये शगः; वच्िणः शक्रस्य 
पराक्म वसूनि पराक्रमधनानि, जैखतवस्यमूता इत्ययः। विग्रहात् 
वच्वादपि अतिरिच्यन्त इति सूयत । रच शर्षु पराक्रमसाधनेषु परा- 
क्रमरूपेण वस्तु व्यज्यत् ॥ १५८ 

अथ तै शरापेन्ना चेत् तहि तथा उच्यतामित्याद--मार्गनरिति। अथ 
उत तव मागः जरः प्रयोजनं क्त्यं तहिं भूषता गिरेः परि प्रमु" किमुन 
नाथसे { किमिति न वाचस् । `'नाष्ठु नाध याचजौपतापेण्वय्याभोःषु' इरति 
धातोलट् । न च याच जाभङ्गशङ्गा काय्यत्यःदह-- त्वदिति । सोऽस्मतृस्वामो 
तवेव विधा प्रकारो यस्यतं तद्विधं ताटपं मद्धानुभावसित्यथः। तथापि 
सुष्द मिवभूतमयि नम् एत्य लश््वा भेदिनीं विजत्य न यच्छति? न 
ददाति किं? किन्तु दास्यतिण्व। किं पुनः शरनिति भावः ॥ ५६ 

९८ । (उोमःटक साम मिथू) ग्यक कूविव्ठ ङक कपिल), (कनन), कत कोव् नदद ( आंमोए्तत्र) 

योषं कि? तये, खाजातत्र टेम स्रग् च।२8 वड् मत् बो८८, योद रष्व (लौकाररववसक्ने। 
> | रखोष्छ्), (उभा३ सि मध्व सल्वांफ्न वात्क, सद्व टेगलणखित निके यीर्थन क्व > (कनः 

र्नि(्डमातरं शाय टकरटक दरक गोरेव (मिनो उप्र कद्व कि एन क्प्वेनन? 



£ 

तयोदशः सग: । २६९ 

शक्तिरथ पतिषु खयङ्गह' 
प्रम कारयति वा निरत्ययम् | 

कारणदयमिदं निरस्यत 

प्राथ नाधिकबलते विपत्फला ॥ € १ ॥ 
अस्तवेटमधिगम्य तत्वतः 

कस्य चेह भुजवोय्यशालिनः | 

जामदगन्यमप्रहाय गोयते 

तापर्ेषु चरितायं मायुघम् ॥ ६२॥ 

न्वगरः। भग्पतिषु नि स्वधाय कारयति, बा निरन्ययःप्रम स्वमद् दः करयति, दद कारवु्य 

निरस्यनः {पमः ) सनिक्वन प्रा-ना विपतृफना। वाल भक्ता स्वग्र्न ट; काण््यति, निरव्य्रन 

५स्णा कात ॥ € 

यदुक्तम् “त्वहिघम्" इत्यादि तत्र उपप्रत्तिमाह-- तनति । तन काग 
पन सरियिदान अतं ण्व रप्रक्रारितावनः उपकार त्वमात्धनः म किगत- 
भूपनिः। ग्राचितं सावां तश्राव्य््ं कर्!" न इच्छृति। कुतः? यन् 
येन काःरपन रेोद्रवं क्रिण्तामधिनां प्रणयभद्वेदनां याञ्वमद्गदू'गवं स्वग्र- 
मनुभवन् इव बकेट वेत्ति, स्रत न वफल्यगरह्ा काय्या इत्यः ॥ &° 

ननु स्तयग्राह्निणः किं याञ्।दन्यं तवाह--शक्तिरिति। गध्रपतिषु 
विषये जकः सामथ्यै स्वयग्रर् स्ास्यगुज्ञां विना हणं कारप्रति। यद 
निरत्ययम् अपराघ्रेऽुप अविकारि प्रम कत्त स्वयंग्रहं कार्थ, प्रजनः प्रिता 
वा पच्य धन' स्वथं ग्णल्लातोत्यव्र;। अन्यया ट्।पमाद ) इदं पूर्ववक्ता कोारण- 
इयं निरस्यलस्त्यजतः पुसङडनि मेषः| शअरधिकवज्ते प्रसते षवे प्रधना 
तद्धनजिछत्ता विवत्प्ना अ्नथफल्तिका अक्नक्तस्य अ्रग्रियस्य मतः प्रजन. 
धनग्रदसाशा फणिशिरोमणिग्रहणसाहसवत् अनयाय कल्पत इत्यथः ॥ ६१ 

ष्टे कवय (मट् िद्य शददणदरदरौ क्कि ङ्ग आोर्थना वर्य क्कि हष कद्टरन >; 1 (८ [1 1 र् 14 

(यःक सि (क्नदोभो यार्विभप्येतर दनेयध्क्रमनिडे प्श्य वषर सङ्ख्व करसि अनश खदछन | 

८५॥ मोरथु शौकिट्ल् शषः 4९१ कत् दाव, याव यरि निव्रवण्छितरि (यम थाक, उ|ङाष्ठ9 शार अर. 

कट साङ्८र नांप्र। टल्लिधिर कोदनेपरप्र शंव्रिङगनरक्क ववप्लव १-अ२८१ रेष कद्िलि गृक्र्यन 

विभूत् षष्टि ५८७ । 

२8-- कि 



२.७० किराताज नोयम् । 

अभ्यघानि मुनिचापलात् त्वया 

यन्खगः सितिपतेः परियहः | 

अच्चमिष्ट तदय प्रमायतां 

संदणोति खलु दोषमन्नता ॥ ६२ ॥ 

अन्वग्रः। इह तापसे जामदग्रयम् भरपहाय रस्त्रवेद तच्छतः भविग्य मुजवौय्यश्ालिनः कस्य तवा 

प्रायुधं दरिताणे मयति? वाचु--गःयन्ति॥ दर 

अन्वयः । त्वा मुनिचापनीन् क्तितिपतः परिग्रहः मगः यत् भ्रभ्यघानि, तत् ( हननम् ) भयम् 

शरसमि्ट एव (तथाहि) प्रमाद्यतां दोषम् भन्नता सत्रणाति । वाद--त्वि खगम् भ्रभ्यवधौः, तत् (हननम्) 

भगेन भ्रसेमि, भन्नतया दौषः सत्निग्रतै ॥ ६३ 

अथ शस्ताथेसम्पत्या शक्तत्वाभिमानस्ततादह--श्रस्ववेदमिति । इद 
जगति तापसेषु तपस्विनां भध्ये । “यतश्च निधौरगम्" दति सप्तमो । जम 
दग्ने रपत्य' पुमान् जामदग्नः ^गगीदिभ्यो यज.” तम् अपहाय परश्रुरामं 
विना इत्यध :। भअ्र्रवेदं तक्छतोऽधिगम्थ मुजवोय्यण शालत दति मुज- 
वोयशालिनः। उमयसम्पन्नस्य इत्यथ; । गालनक्रियापेत्षया ममान- 
कन्त कत्वात् क्वानिर्द॑शः। कस्य वा श्रायुधं, चरितः प्राः अरं येन 
तच्चरितायं साथकं गोयत? न कस्यापोव्यथः। अ्रतस्तत्रापि तापमलत्वात् 
अ[किञ्खित्करस्य तन सह सख्यभेव मुख्यमिति भावः ॥ ९२ 

ननु युष्मन्मृगवघशरहरगाम्यां द्रोहिणो मम्र तन कथं सख्यं स्यात् ? 
इत्याश सत्य' तथापि तावत् खगवघापराघः त्तमिष्यत इत्याद---अ्रभ्य- 
घानोति। लया सुनिचापनाद् ब्राह्मणचापल्यादित्यथः;। लितिपते- 
रस्मत्स्वामिनः परिग््यत इति परिग्रहः तेन स्वोक्तत इत्यध; । “परिग्रहः 
परिजन पतां सौकारमूनयोः'” इति विश्वः । यत् खगः म्रभ्यघानि अ्रभि- 
त इति । न्ते; कश्मणि लुङ । यडननमयमस्मतखामो अक्षमिष्ट मोट्- 
वान् एव । तथाहि प्रमाद्यताम् श्रविरष्यकारिणामित्यय: । दोषमपराधम् 
श्रज्ञता ्रज्नानिता सं्ठणेति भच्छादयति। न अन्नस्य भ्रपराघो गखयत- 
इत्यथ: ॥ ६३ 

५८२) व छरष्ठ उोशमन्रतमव्र मल्क वङ्माोयं भैवखदाम वसोर ममाक् सट्वक्-(वनो ङऽनोर्यामानौ 

रभव क्म्य) खट षएविटार्थ् वलिग्रा गीर रृैग्र पौध्क ? 

८०। ङ्मि वोक्रपणाषिर एागलावदन बामपव्र यड्ब्र भ्र पमे शमन ककिर, वरे यूभ-हनन 

शन््र्थेट् तम) कव्रद्रापडेन । ( वदः) सदि्ृककातरोतिव्र (नार् बरडाङे वांवृड क्रि इ।८९) 



तयोदश: सम: । २७१ 

अन्प्रवेष- [श |तप्रसां विरोधिनो 

मा कधा; पुनरसूमपक्रियाम् । 

अआपदेतुपभयलोकटूषणीौ 
वत्तंमानमपधे हि दुमतिम् ॥६४॥ 
यष्ट मिच्छसि पितन् न साम्प्रतं 

संद्रतोऽचिचयिषुदिवीकस 
दातुमेव पदवोमपि न्मः 

कि खगेऽङ् विशिखं न्यवोषि शः ॥ ६५ ॥ 

अन्वयः । नेन्मयपर-| ए ]तपस। विरोधिनां चरमम् पिव पृनःम। क्रथः, हि श्रपधरे वतमाने दुर्मानम् 
उभमयननीकरद्रभरणौ च्रापत् ण्ति। वाच्ः--निरोधिनौ श्रमो सपक्निया मा कारि । वभमानः दमत 

उभय गोकदरषभ्य्ा थापदा दूयति ॥ ६४ 

शरन्वयः। मान्प्रते पितन् व्र न इक्छषम (यतः) संघतः। (त्रा) दिवौककः अ्रनिचधिपः 
( न घाति) शद्ग ¦ दतम् एव षमः { मन) भ्रपि कि सगे विशिषवः न्यवौविशः ¡ वाच्य--न ऽध्य, 
सत्रतन ( मृयते ) भवि वेयिषुणः (सूयत) व्रीम्यन निग्िः च्यरेगि। ५ 

ग्र सुद््द्रावेन हितसुपटिगति-जन्मति। जन्म सत्कुले प्रसूतिः. 
वेषा जटावल्कनाटिः, तपरा निप्रमः, तषां विधिनं विरुचाममूम् एवंविघाम् 
अपक्रियामपकार' पुनः इतःपरमित्यथधः। मा कधा; मा ङ्रुसं । करतें 
कत्तरि माङ लुङ । “वयात्रद्धयय्वाम्ब षय्युताभिनयकमणाम् । ब्राचरेत् 
मटभों उत्तिमजिद्वामणटां तग्रा ॥* इति स्मरणात् । उक्तवंपरत्यं टाष- 
माह--म्राप्रदिति। हि यस्मात् ब्रपधे वत्तमानं दृमतिं पुरुषमिति गषः। 
उभा नलोका दूषयति हन्तोति उभयनाकदूषणो । “तदित” इत्यादिना 
उत्तरपदसमासः। ब्रापत् एति प्राप्राति। ममासविषये उभगब्द्स्थान 
उभयश्रब्द्प्रयोग एव माघुः। यदाह कंयट.ः--“उभादृढटात्तो नित्यमिति 
नित्यग्रहणस्य द प्रयोजनः छत्तिविषये उभशब्दस्य प्रयोगो मा मूत्। उभ- 
शब्दस्येव रूपं यधा स्यादित्यभयतरत्यादि भवति" इति ॥ &४ 

यदुक्तम् “अभ्यघानि? इति तदेव स्फटयनि--यष्टमिति। सम्प्रतं 
सम्प्रति । 'म्प्रतोटानोमध्ुना साम्प्रतं तघ्रा" इत्यमरः । पितन् कच्यवाड।दोन् 

यष्टम् अचयितु न इच्छसि, यतः संतः एकान्त खतः । तथा दिवौकसः 

५८४। < छद, (वन 3 उशत दिष्वरीकी दगकेत्र इमि ७4 स्विऽ | (कनन), दिनयतनरी 
एरय चुगनपट्क ठेठगह्लाकनानिनो जाथन् ज्रि खोकभरम कत विष्र] भटक । 



किराताञ. नोयम् । 

सज्जनोऽसि विजहि चापलं 

सवदा कं इव वा सहिष्यते । 
वारिघौनिव युगान्तवायवः 

तच्ोभयन्यनिश्रता गुरूनपि ॥६६॥ 

अस्ववेदविदयं महोपतिः 

पवतौय इति मावजीगणः । 

२२ 

(त्व) घ्न; अर्व ( थतः) चापलं तरिनरीटि, सदाकं इव वा सर्ष्यतं | अनिभृत) शन्वग्रः। 

वाच-मनज्जनंन भूग्रत, चपनं रीयरतां, कन गरन् शपि युगान्तवायवः तारिधौन् उतर सौमर््रन्ति। 

सद्धष्यते । भनिर: गुरवः अपि युगान्तवानुभिः वास्धिग्र ऽतं पौव्यन्दः ॥ ६६ 

देवान् अचिचयिषुरपि श्चयितुमिच्छरपि नानमि। अतौ न प्रियं इयं 
हिमा नापि रेवता्ा वदागधन तदुविद्िततल्ाद्विति भावः श्रथ “मवत 
श्रात्मानं मोपायोतः इति सुतः आत्मरन्ताघ्रसिपति चेत् न इन्ह--टातु- 
मिति। ॐ ग्रङ्ग पटवौँं माम दतभ्नेदन तुदन्तु सुनिवादिति भावः| 
साऽपि योग्धः सन्नपि किं किमघं सृगे विप्िरः न्यवोदिगः निङेजितवान् | 
विशतस्व॑न्तान्नूड्। श्रभिघावता समान् अपसद्गेनेव आ्राव्मरक्तुगे कन्तव्ये 
यद्वघोः तत् चादलभेव । “मा रिंस्थात् स्वभूता इति खुतिनिपधा- 
दिति माञः॥ ९५ 

किं बद्दना पररा; यृद्रतामिल्यद--सज्नन इति। सञ्ननोऽति सत 
एव चापलं चप्रलस्य कथं {वजो त्यज । अच्ततर्नायर् राचः 
दरूतोकारः। मव्टाकदड्ववा क्वा मरियत। इवशब्दो वाक्वानङ्कारे । 
वाणन्दऽवधारण। असहन कारणदराद्--दारिषघोनिति। अनिभताः, 
चपलाः पुनरकायकारिणा गुर्न् धव्ययुत्तानपि युगान्तवायवः प्रलदपवना. 
गुरून् विशालानपि दारिधोनिव गसुद्रानिव न्तौभयन्ति। उपमानुप्राणितो- 
ऽयमघान्तरन्यासः ॥ ६ ̂  

८८ । मष्ट रूपि ड्य ककि अरस्जिमो नह ; (वृष्ट, शिव (ममो खवद्िरि ; प्रन 

ठि त्द् (सवान) करम गमुर्छक, न्णुल्ा१ नष पएरसौर मोमिन मेम ररमःड किशर दत्र 

मष्ट ११ निद्द्रणं कन्न 

७८८] दुवि गसन, सेट्थव पोर श विजागि कव् | मर्द) (कदे द गश ककि) (ष, यनद्रशेवुन 

ध्पुमन विशाम वविवि्क€ कचि क्ष्व, (मनि यकमरा कानवा 2414 1नोरि८ीवऽ (कड अगमाम! 

शे{टक् | 



त्रयोदशः सर: । २७२ 

गोपितु मुवभिमा मरुत्वता 

भोलवासमनुनोय लम्ितः ॥ ६७ | 
तत्तिति्चितमिदं मया मुने- 

रिल्यवबोचत वचश्वलूपरतिः। 

वाणगमचभवते निज दिशन् 

आप्र हि त्वमपि सञसम्यदः ॥६८॥ 
न्वध" । ग्रः सलोपतिः भरम््तेदत्ित् (भरतः) पवनौय इति मावत्नौगगः मरुषता इमां भुवं 

{पणम् भगूनोग्र आननवास नन्भितः। वाचा -भरनेन सदौपतिना भस्तयदविरा ( मूयते ) मरुलान् 
"तवा+ लश्ितवान् । ६७ 

सत्येष; । तत् सुनः उदं मधरा वितिक्तितम् इति चमूपतिः खवाचत । सतेधक्ते निजं भासं द्िगन् 
ववम सनमस्पदः चाप्रनि। वाचा--दटम चरं तितिदितवान् इ{। चमू्पतिना खाचि। लया 
{जता मन सस्वद्ः भराप्यन्ताम् ॥। ६८ 

नन्वयं किरातः क्षुभितः किं करिष्यति ? तत्राह --अस्तेति । अयं मी 
धतिः अरस्लवेदवित् निग्रहानुय्रहसस इति भावः। अतः पवेत भवः पव 
तोयः । `पवताच्च” इति छपव्ययः । इति ईइतोमीवजोगग।; वनेचरवुद्धया 
मावन्ञामोरित्यथेः। मगयतरमाङि लुङ । “ई च गणः” इतोकारः। ननु 
डेटगश्चेत् किमिह वन वमि? तत्राह मोपितुमिति। मर्त्वता इन्द्रेण 
द्मां सुवं गोपितुः र्लितुम् ¦! `'आ्रायादय अद्धैघातुकं वा" देति विकल्पात् 
“गुपुधूप' इत्यादिना न आयप्त्ययः। अनुनोय प्राथ्यं भीलवासं लम्मित 
प्रापितः । ““श्वन्ते कत्तश्च कशणः' इति वचनादणिकत्तक्मंणि क्रः। 
""गतिनुदधि"” इत्यादिना अ्रणिकन्तः कमत्वभ् ॥ € 

उपसंहरति--तदिति। तत् तस्मःत् सुनिचापलात् सुने: सम्बन्धि इदं 
श्र गखधरूपं मया तिंतिक्ित सोदमिति वचः चमूपतिः भ्रवोचत। शर- 
द्रोदस्य प्रत्यपयमेव प्रतोकार इत्याद्--श्रतभवतं पूज्याय स्वामिने श्रत 
भवान् व्याख्यातः । निजं वाणं तदोयमेव शरं दिशन् प्रत्यपयन् तमपि सव- 
मम्प्रदः श्राप्र हि सख्यन इति भावः॥ ई 

५१॥। वरे क्विठ-परौगटि ऋन्रघ्वष्न ग७४; ठंहाट्क गकषदवाष्वं सवष) कत्रि न1। टच 

42 शुदिदौ ककत खक खनूनय कवषो रेशीप्क गेक्दटठ वानि कव्रीडेग्राष्टन। 

५८८ । ध्यामि (लोम) यर् गेने) गष कव्िला।' पएमृगुडि चट वाका वलिश्र तिप्राछ्म। ब 
न 

दं 8 शला यङ्प्क उपो मत्र यजार्भेमं कदिग्म मरक्दनन्णंर था ९५। 



२७४ किराताज नोयम् । 

अत्मनोनसुपतिषटटते गुणाः 

सम्भवन्ति विरमन्ति चापदः | 

द्त्यनेकफलभाजिमास्ममभ्- 

द्धि ता कथमिवाय्धसङ्गमे | << ॥ 
ट श्यतामयमनो कहान्तर 

तिग्महेतिप्रतनाभिरन्वितः | 

साहिवोचिरिव सिन्ध रुतो 
भूपतिः समयसेतुवाग्तिः ॥ ७० ॥ 

अन्वयः. मान्मनौनम् उपतिष्ठति, गुणाः सम्भवन्ति, भ्रापदृश् विरमन्ति इति भनेकफलभागि 
श्राय्यषब्रमे भरिता कथमिव माद भूत्? वाच्--जानमनौनन उपरम्थीयत, गरेः मन्ग्रते, भाप 
विरम्यत , रयितथ्रामा भावि € 

अन्वय. । तिम्महतिपृतनाभिः अन्वितः साहिनौविः सिन्ध, एव उद्धतः ( किन्तु) समयदंतुवारित 

( सन्) भगः भूपतिः भनीक्रदान्तरे दृश्यताम् । वव्य--भन्वितं साह्धि्रौचि छिन्धम् इव उद्धत -: 

वारितम् दमं भूपति प्छ ॥ < 

ननु मद्यमेतत् सख्यमेव न र।चतं किं पुनम्तन्धृनला; सम्पदः ! तत्राह 
--श्राव्मनोनमिति । श्रात्मने दह्ितमातमनोनम्। `"ब्रात्मन् विश्वजनम।मो- 
त्रपदात् खः उपतिष्ठत सङ्चच्छत । "“उपादेवप्रूजासङ्गतिकरणमित्र- 
करणपयिषुः दति वक्तव्यात् ्राव्मनंपदम्। गुणाः विनयादयः सम्धवन्ति 
्रपदश्च विरमन्ति। “बव्याङःपरिभ्यो ग्मः" इति परस्म पदम् । इत्यनेक- 
फलभाजि ्रायसद्मे साघुसङ्गतौ अथिता अपेत्ता कथमिव मास्मभूत्? 
सवेदा भवत्येव ॥ €< 

न चायं दूरे वत्तते इत्याह- दृश्यतामिति । तिम्महेतिभिः तीन्णा- 
युधाभिः। “हतिज्वालास््रसय्धांशषु” इति ईमचन्द्रः। पृतनाभिः 
वाहिनोभिः ""वाहिनो एतना चमूः” त्यमरः । अन्वितः भूपतिः । साहयः 
ससर्पाः वोचयो यस्य स सिन्धुः समुद्र इव उदतः किन्तु समयो मयादा 
सेतुरिव समयसेतुः तेन वारितः सन् । हस्तेन निहि शन् आह-श्रयमनो- 
कद्ान्तरे द्रूमान्तधाने वत्तत इति शेषः । दृश्यताम् । “त्रनोकहः कुटः 
शवलः पलाशो दुहुमागमाः'* इत्यमदः ॥ ७० 

७> | वुर्र्ड याग्नि मध्वहिड, विनग्रातरि म१्९१ ममम, व आनैदमक्त टिप्रोदिरि श्र 
4 (टन् दहक्लङ्नक मावुमकम् (कनङ् द) शारदो न्। श्ट ? 



त्रयोदशः सग: । २७५ 

सज्य धनुव हति योऽहिपतिस्यवोयः 

स्थ यान् जयन् हरितुरङ्गमक्षेतुलच्छौम् । 
अस्यानुक्रलय मतिं मतिमन्ननेन 

सख्या सुखं समभियास्यसि चिन्तितानि ॥७१॥ 

इति किराताजैनोये टू तवाक्यं नाम वयोदशः सर्गः | १३॥ 

भन्वयः। स्थय्रन् यः चमूपतिः रग्निरङ्गसक्तुलत्कौ जयन् भहिपतिस्थवौयः सस्थः धनुः वदति 

ह मतिमन् । भस्य मतिम् अनुकृन्च, सग्या मनेन सुव चिन्तितानि ममनिवाम्यनमि। वाव्--स्थं यस) 

यन चमूपलिना जगता । षनु' उद्यत, मतिः अनुकृन्यनां किन्तितानि समनिग्रास्यन्त । ५१ 

~ ~ ज ० ज ~ 9 

्रथास्य विज्ञापनमेवाद सज्यमिति। स्यान् सिरतरः। ““प्रिध- 
स्थिर इत्यादिना स्थादटेणः। यथ्चमु्पतिः इरितुरङ्मक्रतोः इन्द्रध्वजस्य 
लच्छी भाभां जयन् अ्रहिपतिः भेष इव स्थवोयः स्थुलतरम् “स्थनद्र 
इत्यादिना प्रूवगुणयणादिपरन्तापी। सद ज्या सज्यं घनुः वहति। ₹ 
मतिमन् ! अस्य चन्ूप्रतः मतिम् अनुक्ूलय अनुकूलां कुर सस्यं कुष्वि- 
त्यथ; । सतिमत्तायाः फलमेतदिति भावः। कुतः? सख्य अनेन चम्- 
पतिना हेतुना सुखम् यक्तेशेन चिन्तितानि मनोरथान् समभिग्रास्यनि 
प्राप्स्यसि । वसन्ततलिकादत्तम् ॥ ७९ 

दरति किर।ताजु नोये तवोदगसगव्याख्या समाम! ॥ १२ 

१०] ममर्भे दर्िमोलाट्नास्डि शकष कोग्र टेक. ड ममद्रक्रण् (म् 14] वाड, ॐ (तथ 

डोरः ख)नुद् ७ (मन।ममरव्रिठ किव ड्गडि नु्षोशत्रौत्न अदन्रान कतव्रिष््ष्टन। 

१५॥। ध्य सव्र मृगि टेख्दक-(्नाड) ठ्र कद्रा (८.वनागव्र् दृनट्व्र जायु बङ्वद 

कगि्सपषन ; (र् मर्मन्! ङुतर जह (षे प्मूगखित्र मठि ( (गामत्र यहि ) उडून कव; दशत मशि 

मथा श्नि र्शेट्ल मम गट्नोक्ये (्खागोव खनाव्रोध्म यर्विषट् इरट्द। 



¢ 0 

चतद्शः सगः | 
© ¢ 

© # ¢ 

ततः किरातस्य वचोभिश्धतेः 
पराहतः गेल इवागंवाम्ब् भिः । 
जहौ न प्ये कुपितोऽपि पाण्डवः 
सुदगरं हान्तःकरणा हि साधवः॥ १॥ 
सलेशसुल्िङ्ितिगातवेङ्गितः 

क्रतो गिग विस्तरतत्वसंग्रहे । 

अयं प्रमाणोक्ततकालसाधनः 

प्रशान्तेसंरस्य इवादट् वचः ॥ २॥ 

धन्वयः। ततः उद्वतः किरातस्य वसाभिः भ्रणवाम्नभः पन उव पराहनः ( भरतः ) कृपिरापपि 
पारव; पयय न जहौ । ता सघ. सदुगरहान्तःकरशा; | व्राच[--पनन इवं परार्नन कृ पितन 

पार्श्वेन य्यः न जरे, सपनि; ~ करर; ( मृभ्रते)॥ १ 
भ्न्यथ्रः। सलेप्म् उल्निद्धितशादवङ्खितः सिरा निष्नग्तच्वसंगरह क्रतो, प्रसागोक्ततकालनसाघनः भय 

प्रभ्णनसरमे उव वचेः श्रादद् | वाचा--.--शाववद्धितन कछनततना + साधनेन भनेनप्रशन्तमेर्भ्भणं इव् 

व्च श्रद्द ।र 

तत इति । तत; किरातवाक्यानन्तगम् उदनः प्रगल्म: किरातस्य 
वचोभिः अणवाग्ब् भिः गेन इव पराद्तोऽभिदूत; अत एव कुपितोऽपि 
पाण्डवः यैः निविकारचित्तत्वं॑ न जङौ न तत्याज। उत्पत्रमपि कौपं 
स्तस्परयानास इत्यथ; । तग्राहि--साधवः मल्नना; सुदुग्रहं सृष्ट दुरासदम् 
शरप्रतिकुष्यमन्तःकरगां येषां त सुदुग्रहान्तःकरणा हि । श्र्थान्तरन्यासः ॥! 

सलेशमिति । सह लेशे: सलेशं सकलं यथा तथा उल्लिङ्ितम् उद्भूत- 
लिङ्ग छतं, निङ्क: तदाक्यभङ्गोभिरेव सम्यगवगतमित्यथः। शघ्रेव 
श्ाव्रवः। खाय अ्रणप्रत्ययः। तस्य इङ्कितम् श्रभिप्रायः तत् उ्लिङ्धितं येन खः । 

> । अखनद्व्र गमन् खस्ून, गोतरदहट्न टयए्नत छाग (ददम छक्र वाध्का गक ररदः 

9४ टैरेग्राड दद्दा शद्िपणं कटिप्लिन न। कशुः मोगुूत्मव खरक 4स।ख्डे एरविट्खन्। 



चतुदेशः सग. । ३७५७ 

विविक्तवर्णाभरणा सुखश्रुतिः 

प्रसादयन्तो हृदयान्यपि दिषाम् | 

प्रवत्त ते नाक्ततपुर्यकग्यगां 
प्रसन्नगभ्भीोरपदा सरखतो ॥२॥ 

न्वयः । वविविक्तवेणाभरका सुवश्रुतिः दिषाम् शपि सदयानि प्रमाद्यन्तौ प्रमृत्नगम्भौरपदा सरस्वतो 

पतरतपुग्धकम्मणां न प्रक्तते। वाच्य विकिकतिवर्फापरग्णग्रा मुलश्रुया प्रतादयन्तया प्रसत्नगन्भोरपदया 

सरस्वत्या न प्रधव्यतं + ३ 

गिरां वाचां सम्बन्िनि विम्तरे त्ग्रहे त्र्रसङ्कःपै। वेभापिकां दन्दं क- 
वदह्ावः। क्तो कुरलः प्रमागंज्घतं प्रधानीक्षतं कान् एव साधनं येन सः, 
्रवसरोितं विवक्ञुर्नत्यि्ः। अरय प।ण्डवः प्रणान्तसरस्धः सद्धोभरदित 
इव वचः श्रद्द उवाचेत्यश्चः ॥२ 

मान्प्रूवकसंवाद--विविक्तति। विविक्राः संयागादिना अरद्िष्टाः 
स्फ. टाद्धारिता वणा; अन्तराणि एव ब्राभरग्ानि ययाः सा; अन्यत्तु 
विविक्तानि शुदा{नि वणः र्पम् ्राभरानि च वस्या; सा। "वर्गो इिजादो 
श््लादो लुता वण नु वाक्तब' उत्यभयद्राप्यमरः! सुखा श्यति; यवं 

यस्थाः सा सुष्वश्रुतः यव्यत्यग्रः। अन्यत्र सूयत दपि श्यति; वाक् मा 

सुवा यस्याः मा मद्भा्िणोत्यघ्;। दिपासाप द्टय्ानि प्रतादयन्तो 
कि पुनः सुह्टामिति शवः। प्रसन्नानि वाचक्रानि गख्धौरासि श्रघ्गुरूणि 

च पटानि सुषिडन्तर्पारगि यस्याः सा। अन्यततु प्रसन्ना विमना मम्धौर- 
पदा अरलसचरण। सरस्वती वाक, प्रतं च। तथाचाततां--"सा्तो 
मरिद्धदे भोवायदेबतयारपि। स्तारते" च दति। न क्षतं पुखयकम येस्तषां 
न प्रवत्ततन् प्रसरति, किन्तु सुक्ततिनामेदव्यय भवदाणो च एवं विधेति 
धन्यौ भवानिति भावः। ग्रत्र काचित् नाधिका वाग्द् वता चप्रतोयत। 
तत्रादौ ममासाक्तिग्लङ्खारः विगरेषणमतसाम्य्न ब्रप्रस्तृतप्रतोतिः, अतएव 
नस्षः॥ ३ 

२। सखन: देत् गम ग्रद्यग्र सव्र श्ड््तन । श्नि वद्वि यनक ७ मदनं षन् 

कुःरल वर द्ववृर्द्वौण्डि वोके। वनि गमूर्फरक । अस्लन दषणं क्व् व+ व८8 नोतिदनन) 

८घन् छर्1द [कक्ष्य मदस्रर माड। 

० यर) दिरिक् वत द्रवनानिनी 6 दसन द्मयो ररवा ^ कप(468 शतप लमेत कद्विः) भटक, 4 

(रन यमञ्न-शखोप्रणता मरणो ( दानै, नक्र ग्त्व--नाद्विक) ) तध्नाकनरःतततिव यवद्ि2 शष्यन न्, श्न 

नोत रकृर्गिनी, ठरोरिष्णदरे चरेविड ३९१ भोतकन। ( सलक वोगरध्वात्व् वकरण सनकृवोन् र्षेल)। 



३७८ किराताज्ञु नोयम् । 

भवन्ति ते सभ्यतमा विपञ्ितां 

मनोगतं वाचि नि्वैशयन्ति ये । 

नयन्ति ते ष्वप्यपपन्ननेपुणा 
गभोरमथ' कतिचित् प्रकाशताम् ॥ ४ 
स्तुवन्ति गुवोँमभिघेयसम्पदं 

विशुड़मुक्तोरपरे विप्रितः। 

इति श्ितायां प्रतिपूरुषं रची 
सुदुलभाः सवेमनोरमा गिरः ॥ ५ 

न्तम: विवरदिता (मन्य ) तै मभ्यतमाः भवन्ति, यै मनोगते वावि नितरशग्रन्ति ; तेषु रपि 

खपपन्नरपुकाः कतिचन् (एव ) गभीरम् अदे प्रकाशना नयन्ति। वाच्य--तैः सभ्यतर्म; मृग्रते, द; 

सनार्तं - निषय्रतं ; | उपपन्नपृरः ।- अथः प्रकाशतां नौयते ४ 

अन्वयः । (न कचित् ) गर्वम् श्रनिपयसम्प्रदं स्ूर्बात्ति। अप्र तपयत. उक्त 

विग्धं (स्तुतरल्वि)] उति भलिपृसुषरः सगौ म्धितावां (सना) सन्मनीरमाः गिरः भदुलभाः) 

वाच्यगतं सिदधनम्पत् स्तरमरत। अपरः विपद्िद्नि, विशुद्धि ( म्न.मत ) | सवमनारमाभिः गिर्नि 

मुदटुल्भानमिः { भृप्रत )॥५ 

भवन्तोति । ते पुरुपा; विप्थितां विदुषाम् । “विद्वान् विपञ्चिदोषन्नः" 
इत्यमरः । मध्य सम्यतमाः समायां माघतमा निपुणतसमाः। “साधुः 
ममयो निपुणश्च" इति काशिकायाम् । भमवन्ति) य मनोगतं मनसा 
ग्टहीतमथः' वाचि निवेशवन्ति. वाचा उ्गरन्तीत्यश्र;। तषु वक्तषु श्रि उप- 
पव्रनपुणाः मम्भावितकौग्नाः कतिचिदेव गभीरं निगूढम् ज्रयः प्रकाशतां 

स्फ़टतां नयन्ति। लोके तावदु ज्ञातार एव दुलंभाः, तत्नापि वक्तारः, तत्रापि 
निगूढाय प्रकाशकाः। त्वयि सवमस्तोति सलतिः। वनचरवाक्यरदस्यं ज्ञात- 
मिति स्वयमपि ताटश एवेति हदयम् ॥ ४ 

सुवन्तोति। किञ्च केचित् गुर्वोम् अभिपभेयघम्पदम् अघर सम्पत्तिं 
स॒वन्ति। श्रमे विपित; उकः शब्दस्य विशदं साम्य सुउन्ति। दति 
प्रतिपूरुषं सच प्रोतौ खितायां व्यवद्ितायां सवमनोरमाः सर्वेषां णब्द्।घं- 

8।. सौश)य) मध्नव खोव कथाग यकन कव्िष्ठि नेध्विन, छं शतारे पित्रखनोमदशा मद्भवा 
कटे णाट्कन। सोत वाक्छि्यर् मधप वाताद् कर्डिगेव दनवूतानाती वादि निवृष्य अकाम कत्रि 

वेनि. शौ्करन ) 



चतुदश सगे: । २७९. 

समस्य सम्पादयता गुणेरिमां 
त्वया समारोपितमार भारतोम् । 

प्रगलभमात्मा घुरि घुय्य वाग्मिनां 
वनेचरगापि सताधिरोपितः ॥€ 

प्रयज्य सामाचरित विलोभनं 

भय' विभेदाय धियः प्रदशितम् । 
तथाभियक्रञ्च शिलोमुगवाधि ना 
यथेतर्याय्यमिवावभासत ॥७ 

पन्वयः। ठ पुश्य ! ह ममारापितभार ! दमा भारतीं गृकतेः समस्य प्रगल्भ (ग्या स्वान् तथा) 

सम्पादयता त्वमा वनचरेणामि सता त्मा गाग्मना पुरि अधिरीपितः) बाय ।- सम्पादन 
त्व वनेचरीरःप सन् मआन्मानम् ;- भ्रषिरोपितवान् ॥ £ 

अन्वयः । साम प्रवुज व्लीमभनम थाचग्तिम् ; ( तद्या) धियः तिभदाय भयं प्रदरगितम, (किस) 
शिलीमुर्वाधना ( त्यया) तथ सभिधुक्तै यथा तरतं न्याय्यम् इव भ्रवभासत्रे। ब्राद्--- ; 
तिनोभनम् चाचेरितनान, भय प्रदभितवान्, शिन्नाम्वा्ां (तवः) तथा चमिमूक्ततान, मगा इरतप्रम् 
न्या न इव थत्रमास्यते ॥ ५ 

रुचोनां पु"सां मनोरमा; गदः सुद्लमा;। त्वद्गिरसं मर्वमनोरमा उक्त- 
सवगुगसम्प्र्या इति भावः ५ 

समस्येति। धरं वदतेति धुः तत्सम्बोघन धथ! ईह क।ञ- 
निवारक ! “धग यडटको" इति यत्रव्ययः। अतएव समागरोपितभार ; 
स्वामिना निह्ितसन्यादिकय्यभार इ। तदाह मनुः -^दूते मन्धि- 
विष्यो” दइति। इमां ग्णन्ततागिनव्योमौल्यादिकां भारतीं वाचं गु 
विविक्तवगत्वाटिभिः समस्य संयोज्य प्रगल्म' नि्भोकं यथा तथ। सम्पाद्यत 
रचयता व्याहरता इत्यश्च: । त्वथा वनचरेणापोत्यघः। सता। ब्रपिशब्दो 
विरोघयोतनाधम् । श्रात्मा स्वयं वाग्मिनां वाचोयुक्तिपट्नाम् । “वाचोयुक्ति- 
पटर्वाग्मो” इत्यमरः वाचो ग्मिनिः" इति मल्वर्धोयो म्मिनिप्रत्ययः । 

¢| ८8 (कङ् भरो सर्बुेम्णे चिवहे शनःम) कविवर शो्कन, सनेत्र चटनक गिर मक्तनिदकिषरः 

इवा।डि दातरन 1 डाक शृकप्य्र क्रि 4रेक्रन विचित्र र्रप मर्कमन-नटनोत्रम दाका यकष रिग्रन 3 

५। ८ वलन इमि कावी-निर्कवीङ्क, ररे (जोगोग्रहे ठेगव्र काो्वासात्र पर्मिडि शहद) ठनि 
4 ङे एष् सत्रडो निरखाकडाप्व वाक क्त्र, ह न) एभि वलनएव्र-रुषो निण्क्छक वोगे दिक्रानण 
वादि अथदर्खो कविग्राए। 



३८० किराताजु नोयम् । 

विरोधि सिद्धं रिति कत्त मुतः 
स वारितः किंभवता न भूपतिः 

हिते नियोज्यः खलु भूतिभिच्छता 

सहाध नाशेन खपोऽनुज्ञीविना ॥ ८ 

अन्वय्रः। ( किन) षिः विरीपि इति कम्म् उग्मतः स भूप्रतिः भवताकिन वारितः? 

भृतिम् दन्ता मदाट्नान च्रनुजीविना दपः हितं नियीन्यः खलु, वाचा~ ~+ उद्यतं न भूपर्तिं 

भवाम् सि न गारितिवाग् 7? भृतिम् इन्छन् साधनाः अनुजोत्रौ नृप हिते नियुद्रौत खन् ॥८ 

धुव्यग्र अ्रधिरापितः स्थापित इत्यथः । “रदः पोऽन्यतरस्याम्" इति पकारः | 
अत्र मनुः--“वप्रसान् वोतभोर्वीस्सो दूता राज्ञः प्रणस्यत" दति॥ ई 

वाग्सितामेवाह-- प्रयुज्य ति । ण्ान्तताविनययोमौत्यादिना साम 
सान्त्वम् । “साम सःन्त्रमुमे समे" दव्यमरः। प्रग्रुज्य निगरुज्य विलोभनं 
प्रलोभनम् “मित्रमिष्टम्'” इत्यादिना चाचरितं सम्पादितम्) तथा धियो 
जुदधेविमेदाय व्यामोद्धनार्थम् "गक्तिरघपतिषु"” इत्यादिना भयं प्रद्रभितम्, 
किच्च श्निोमुखाथिना न तु न्यायाथि्नति भावः। त्वयेति गेषः। 
“नाभियाक्तम्' दत्यादिना तथ्ाभियुक्तं कथितं यथा इतरत् न्याय्यादन्यत् 
अन्याव्यमित्यधः , न्याय्यः न्यायादनपेतमिव अवभामन इत्य पमा । अनेन 
वाग्मिनामग्र सरोाऽमोति मावः ॥ ७ 

ततः किमत आ्रह-विरोधोति। किन्तु सिदे फलस्य विरोधि विघा- 
तकमिति इदम् श्रस्मदास्कन्दनरूपं कश्य कन्तम् उद्यतः म भूपतिः मह्ोपतिः 
भवता घय्य केति भावः । किंन वारितो नित्र्तितः । निवारणे हेतुमाह-- 
भ्रू तिमिच्छता इहामुत्र च खयोऽधिना सन्न सदचरितो चरथनाभौ खाथानधों 
यस्य तेन समानसुखदु;खेनेत्यथंः। अनुजोविना व्येन कपः स्रामो हित 
नियोज्यः नियम्यः खलु । अन्यधा स्वामिद्रोहपातको खयमो स्वष्टः 
स्यादिति भावः॥ ८ 

१। निमम् यत्करोत क्रिषु यल्लोडन (तमयडेदए, तु्िपमोठ राप्ते फश्च खोरि यतर्मन 

कदर , दोनी ददेश इवि यकन वोका्क्िम करिग्नर, य| चचोवा रर्(्नञउ कव्या छाग 

अग्र इर्व)द&। 

८। किष मतिर दिप्ाषो चह कवी ककिर चषठ-प्डोमाव ङ्गख््कि रमि (क्म निदानं 

कम्प्लिन)? (न, दट््वो मभ दरय-द्दछानी यम्फोरिणद्नत्र शप्र ङ्प्क हिष्ठ निष्प्रभ ङ्द्रोडे करडवा। 



चतुदश: सगः। २८१ 

ध्रव प्रणाशः प्रहितस्य पविः 

शिलोच्चये तस्य विमाग॑यं नयः 
न यक्तमवाय्यजनातिलङ्खनं 
दिशल्यपाय' हि सतामतिक्रमः ॥ < 

अतोतसंख्या विहिता ममाग्निना 

गिलौमुखाः खाण्डवमत्त् मिच्छता । 
अनाहतस्यामरसायक्षेष्वपि 

स्यिता कथ शंनजनाशुगे घ्रतिः॥ १० 

अन्वयः । प्रर्ितस्य पतिण; प्रणा; प्रवम्, तस्य शिनोचयर विमामेणं गेव्रः। श्रव आाध्रजनाति- 

नद्नंन पृक ; दि संतान् च्लिक्रसः चपरय च्प्रिति) वाच्य + प्रसाभमन घ्रव ( भूधरत्)। 
धिसामगेन नवेन ({ भृयतं );: याद्मजना।तसत्तनेन म मूत्राय ( मवत )) + श्रतिरक्रञ्ण अपापः 

स्श्यतं ॥स । 

सन्वय" | पवस वम सपम् जनता भरना सस् चतोनसग ~ : शन्मोसूम्त ; विदिता; | ( श्रत; ) 

च्पनरसारकेषुं सत्रि भनाटउतस्य (न्म ) कं रनन्ननपरुयष्तः स्थिता? नाच-- - -^ इन्न्सं 

धग - धतोतमम्षःन् फ्रनोमग्तन ~ प्रव्य स्थितम ॥ १5 

तहिनां वाणः क्तं गतः किमत वा न्याय्य" तता घ्र ससिर्ति। प्रद्धि- 
तस्य प्रव्र्ख्य पत्रिः ५।२य्य प्रणाप्रोऽदणनंघ्र वं निरखितम् । प्रहितियेदिति 

भवः । तस्य नष्ट पलः भिनद ५।ल्। द्रिमाच-मरिग्रावाच्ततनमल- 

शिनोच्याः दत्यसदरः। विमागण्म् ब्रन्वाच्तणं मम् खायः परन्ध| 
तपं चयनं मामं सगणा सगः" उल्यमरः। अत्र विषये अाययजनाति- 
व्वङ्कनं सस्जननव्यतक्रमा न युक्तम् । दहि यस्मात् कारण्णत् मता््तिक्रम 
अपाग्रम् अनध दिगति टद्ाति॥ < 

यदुक्तम् “हत्तमरुसि” इति ततोत्तरमादह--ग्रतौतति। खाण्डवम् 
द्न्द्वनम् अत्त भन्नचितुमिच्छना अग्निना मम अतीतसहूुया असङ्कयाः 
शिलोमुखाः शराः विहिताः दत्ताः खाण्डवदार अ्रत्त्तुग्णेरदानसुक्त 
भारते। रतः अमरसायकेष्वपि श्रनाटतस्य श्रादरग्डितस्य। भष 
क्तः, ततो नञा बडत्राहिः। मम कथं गओेलजनाश्री किराता तिः 

०। निक््थि गेवध्य एकत्र रलोघ्वर र्टैष्व, डर् निरिर्ङे। (मङ् >षटेनपव खद्मक्षान (मन 

यकद कव्रोरे नमृिडि। ५ विरल स्लमाछख्किमि मनोलोन नट्डं ; कर, सोद) यनर्थु षट़रष्रं थप्क। 



प्र् किरातालु नोयम् । 

यदि प्रमाणोक्लतमाय्यचे्टित 
किमिव्यटोषेण तरस्ता वयम् । 

अयातपुर्वा परिवादगोचरं 
सतां हि वाणो गुणमेव भाषते || ११ 

गुणापवादेन तदन्यरोपणाद्- 
ग्शाधिरूट्स्य समञ्जसं जनम् । 

दिधेव क्रला हदय निगृहतः 

स्फगन्नसाघोवि हणोति वागसिः ॥ १२ 
न्वयः] धाग्यवटितं प्रमागौक्तत यदि ( ति) धदचण त्रयं किम् इति तिरस्ताः) हि 

परसवादमीचरम् श्रघ्ातपू्न सना वार्ण गुणम् एव मापेत। काचा--भाशयरचष्टितिन प्राणौकतन 

{ भयते ) यदि) ¬+ स्माभि; 1 तिरस््तः ( मूयते) । अरय्रातप्रवया दाया मृ णव भाष्यते ॥ ११ 

सन्वय; । गुगापरवादेन तदन्यरोपणात्, समञ्जसं जनं भ्रादिर्रम्य निगरहतः असाच; एद् स्फोरन 

वर्गाः दिध। छते विठणौति । वाचा-- ~- स्फरता वागन विनिवत् ॥ २२ 

आस्था खिता} न कथञ्चिदित्यधंः। अतो न अपदारणद्भा काया 
त्यथः ॥ १० 

यदुक्तम् ““स्मय्त तनुग्रताम्' इत्यादिना सदाचारः प्रमाणमिति, 
तत्रात्तरमाह--यदौति। अयधचेरशटितं स्वरितं प्रमागोक्लतं यदि 
साधुत्वेन अ्ङ्गोक्षतं यदोत्यध;। तरिं प्रदोषेण टाषाभावेऽपि। “क्चित्- 
प्रसज्य प्रतिषेधेऽपि नज्ममामः ” इति भाणकः । उपनक्षण छतोया। 
वयं किसिति तिरस्कताः न युक्तमित्यथधर:। हि यस्मात् परिवाटमाचर' पर- 
निन्दास्यदम् अयातपूर्वा सतां वाणो गुणमेव भापत न दाषम्. अतस्ते 
खषादोषभाषिणो न सदाचारप्रामाखयनुदिरिति भावः। पूवं न याता 
इति ्रयातपूव्वा। सुपसुघति समासः। परत्रात् सवना निष्टाद्राः 
पूवनिपातः । “स्वियाः पु'वत्” इत्यादिना पुबद्वावः प्रूवलिङ्गता च। 
अ्रथान्तरन्धासालङ्कारः ॥ ११ 

२० | यवननटग्वृषट् बदरि सागोल्क खमा मव सनेन कृिव८्छन। ¢‰5गीर जदद्नष ^ 

मात्र रायह् न॑} रुटेनकं किबोष्ट्द् गप्व खमि बोदतान् ठेठ, 4 ङ्कम् 4्।| 

>>। रिं जाबाक्रे्नव् खोत्वरषैरे यगोनैकञ र्द, ग्ट्व सोमका विनो प्नाव्य स्वकरे जडे (क्न? 

कव, २2} चटक क्यघ्न] शवेनिने। वागी वानरे शय नड, सोप मस्डन-वाथ्) $नमड् यकम क्विषां 

५{८क् । 



चतुदश सग: । ३८३ 

वनाश्याः कस्य खगाः परिग्रहाः 

णाति यस्तान् प्रसमेन तसा त । 
प्रहोयतामव कपे मानिता 

न मानिता चासि भवन्ति च श्रियः॥ १३ 

अन्वयः वनाय्रयाः मगाः कस्य परिग्रहाः? यः त्मन् प्रघभेनरणाति, ते र्गाः तस्य । भत 

सरधेण मानिता प्रदीयताम्, मानिता च भ्रति यिय भवेत्त ( इति) न। वाचा~-वनायरयं; भगः; 

कम्य परिग्रहैः (मूयते) यैनं तै ~+ शौव्यन्त) तैः सगं; तस्य ( मृभत॑) | ॥ वृषः मानिता 

प्रजदहातु, मानितम्रा चमृय्ते गौभि भूग्रतं (इति)न ॥ १३ 

नतु ग्रप्रत्यत्ता परबदिः कथः दृष्टेति निञ्ोयरत ततराद्न--गुणेति। 
गुणापवादरेन विद्यमानगुणापड्छवेन तटन्यरौपरणात् तस्माद् गुणात् अन्यस्य 

दाषस्य अविद्यमानस््व श्रारोप्रणाच्च ममञ्सं जनं सुजनं शादि 
रूट्स्य म्रतिमातमाक्रम्य स्थितस्य अभिनतिप्तम्येत्यथ कान्तेरि क्तः । 
निगूचतो हृदयं संहग्वतोऽपि अ्रमाधोः अनाथस्य हृदयं करमस्फरन् विनमन् 
वारोवानिः; ददिघा क्त्वा भिन्त्लेव विवणोति । टृष्टया वाचव तत्परूविकाय) 

वहेरपि दीष््रमनुमोयत इति भावः। वागसिरिव्यतर रूपकं दिधाकरगा- 
रप्रकमाधकम् ॥ १२ 

यदुक्तम् ^श्रभ्यधरानि" इति तत्रोन्लग्माह वनति! वनाग्रया; रत एव 

सगा; कस्य परिग्रहाः न कस्यापोत्यथः। किन्तु ग्रस्तान् खगान् प्रमभन 

बन्तत्कारेण शृणाति {हिनस्ति । -शद्धिमायाम् इति घातानट् । त खगाम्तस्य 

हन्तुः परि ग्रहाः परिग्राह्या; ! हन्ता च च्रहसे्वेलि भावः। ननु ममारमिति 

श्रभिमानात् व्रपस्य स्रल्रमित्यागङ्पाद-- अतति रत्र खग दरपण मानता 

ममेति त्रभिमानः प्रहोयतां ज्यताम् । कुत इत्या गद्या -- नति । सनिता 

च अस्ति, यिय: खानि च भवन्ति इति न, किन्तु न भवन्त्य व सत्याम् अभि- 

.सानितायासित्यथ् : । अभिमानमात्रे ण स्वत्वेऽतिप्रसद्धादिति भावः ॥ १३२ 

०२} खनोशू एन विष्मोन छन् (्नौनन कस्मि, बदिषगान ८८।२ सद्व्[नननूत्टके करन् “7 च्च 

वकष सट्क करो यात्क। किक टश ऊतय ठोव् स्नानन कद्र सोतित्ल9 शकय 

वुकतान् खमि सोक रूनप्र्कं परिष स्त्रि कविर् (यन धकम् ङ्द प्र] 

६५॥। पून वन दात कत्त, उव कोशोव निष: य ठार कतक वन्या विन कृत्, 

ठ] शद) ररे यश्नेद्याभाश्टेद गाोप्क। (डया षा 4 यते तप्(भ्ननि भषित कक्न। 

-शखिम्न € वृणोग्र भा कि्त, मन्ड 8 ३२८ -३र1 बम्डवृ। 



२८४ किराताजनोयम् । 

न वत्म कस्यचिदपि प्रदौयताम् 
दूति व्रत' मे विहित' महि या | 
जि्घांसुरस्माच्निहतो मया गो 

व्रताभिरन्ना हि सतामलद्धिया ॥ १४ 
खगान् विनिघ्रन्युगव : खहेतना 
क्रतोपकारः कथमिच्छता तपः | 

क्षपेत चेदस्त, खगः षतः ल्गा- 
ट्नेन पुवं" न मघेति का गतिः १५ 

न प्रदीगरताम ; इति रत॑ महपििसा मै विहितम्! भस्मन रन्धयः | कम्मंचित भरप्ि नन 

वाच्-- ~+ वन्म' न प्ररि निघःभुः सगः मया नित्तः। {न त्रताभिरत्ता मतम शरम्निय्ा | 

( प्रदातृ वा) द्रति ततं मरति. -~ ।तदिततान् } ज्िव्रानु लमम् भरद निदतवान् } त्रताभिरन्तया 

-¡ पलंत्रियग्रा ( भूम्रनि ) ॥ १४ 

धन्वय्रः। स्वरैतृना स्मान रि च्रम सरटः तपः दन्तः कथं क्रनोप्रकरारः? क्रयादि चैत 

णम्त् सलग; चगात् सतः) मर्मन परतमम्रा न. उति वौ मह्तिः | व्--व्िश्िघ्रना सगनृणा ( सृभतै} | 

¡ क्रतौपकारण ( भूयते ) भूव्रतं सगेण ्येतन, खयः ( हतेतान) श्रः न् { सतवान् ) इति कयः 

गल्या ( मूद्तं )॥ १५ 

पितन्" द्त्यादिना य्त् निष्कार्णम्नवधोरिति उपा- 

फम्यल्िदयि वतमं न प्ररोगता{्मित्येवं व्रतं 
परस्माद् कारणात! 

“यषमिच्छमि 

नग्ि तत्तोत्तरमादह--नति) 
महपिगा व्यासेनमे न्न दिदितसुवद्षटित्यय 
जिघांसुः दन्तुसिच्छः श्रपतन् परभिपावम् अरय जगी सवरा नदतः | हि 
यस्मात् त्रताभिर््ता समताम् अनङ्िखानन् टापः, श्रत आ्रात्मग््षणणयमस्य 
वध्रो न निष्कारसमििन्य्र: 1 २४ 

दुवचं तत्” दत्थादिना यत् सच्त्रातं बन्धुखभुकं तद्वाचष्ट--खगानिति। 
स्वमास्मा एत्र हेतुस्तेन स्वहतुना स्वा मित्यथ ^सस्पनाम्नस्तनोया च 
दतिदतोया। समान् विनिघ्नन् प्रहरन् । खगाः घातोति खमयुव्याघः। 
“सृगयुव्याधस" इत्ाणाद्धिको युप्रतथान्तो निपातः व्याधो ख्ग- 
वधाजीवीा खगयुलु व्कोऽपि मः” इतप्रमरः । तपः इच्छतां तपस्विनां कथः 

वान खर्म अरेक्रशे बध्खबरहे छेन ४8 । रयि कङ्क भथ एड पि न्।' मरि 

मत्र कप्रिप्रा५ि) उख्रछा मांयुकटनत् पिप्रौशिघ्निनि। थये कत्रघ्ये्े सारि चरे भिवोःङ्् मभ्क 

(११ वर् नघ ; अड् ठ उद्! एष॑त् वतक दशवक्रणं | 



चतुदंशः सगं: । २८५ 

अनायुधे सत्वजिघांसिते मुनी 
क्षपेत त्तिमंहतामक्षविमा 
प्रासन बिभति सज्यसायक' 

क्रतानुकम्पः स कथः प्रतोयते ? ॥ १६ 

अधो शरस्तेन मदथ सुज्ितः 

फलञ्च तद्य प्रतिकायसाघधनम् । 

अन्वयः भनायुधै सखजिघांसितं मुनौ कपा इति व्रतिः महताम् भक्ततिम।) मज्यसाग्रकं 
शरासनः विति (मधि) स कथः क्तानुक्रम्पः प्रतोयते । बाद्य-- 1- कपा इदिषठव्या सकतेविसम 
भृग्रते। > त क्तानुकम्प' प्रयसि॥ १६ 

क्रतोपकारः? न कथञ्िदित्यथः। अथ क्पति चेत् व्याधस्यापोति 
प्रषः । अस्तु जिं शुष्ककनरहेनति भावः! परन्तु यदृक्तभ् “निघ्रतः 
परनिवदधितम्” इत्याटिना तस्य प्रथमप्ररन्तलसं तदयुक्तभिव्याद-- खगः 

क्षणात् त्ततः, ्रावाभ्यां युगपदेव विद इत्य णवं मति अनन चपंगव 
पूव दहतः, मयात् न इत्यत्र का गतिः किं प्रमां पोनापय्यस्य दृन्नच्यत्ा- 
दिति भ(वः। तथाच यदुक्ञम् “व्रोड़नव्यम्" इन्यपानख्धः तस्यैव किं 
स्यादिलि भावः ॥ १५ 

प्रवं 'क्षपति चेदस्तु" इत्यक्त, मस्प्रति तद्दपि श्रमहमान माद्--अनानुघ 
दरति। अनायुधे निरायुधे सत्त्वेन केनचित् प्राणिना जिघांसिग इन्तुमिष्ट । 
हन्तेः मन्नन्तात् कम्मगिक्लः। सुना वित्रे छपैति त्तिः व्यवद्मरो मद्रं 
महात्मनाम् अक्लव्रिसा अकपटा। सह ज्यधा मन्यः सायको यस्मिन् 
तत् शरासनं धनुविभ्चति टधति मवि स कृपः कथं क्तानुकम्यः मया 
प्रतीयते न्नायं । इणः कमणि लट् । अ्रक्तप्न क्वा विजिता नतु 
त्तम इत्यथः ॥ १६ 

४८ वषं निट्छत् फक गृध्यव्र यमनरषव कविय उनुखगे<नेव एशुकव् मेन कृद्व, (म् दिता कध 

सोत्र यप्रि दल, खोमा अरि कृश] कत्रि वर् मुभैष्क निर् क] स्थेया, व्व उट उष्क ({ दमं 

कलष्ड् चष्व्रौफन कि?)। मृभ्क नामक सूञर॑गड वौनज्क्ि कबि) 4 वदाय ८ माद्नत् वप्र 

गृध मोतिग्रप्टन, यौव यमि प्व चलत् मापि नाड, ३९4 यमच कि? 

०८ । निक्रछ् मूनिङप्न (कौन ङ्ङ र्न) (गोदम् कद्रिष्ल, ८३थखि ग्रता यकर महो श्न८५. 

कादा | सङि योमि वे स््-मर-ग्रोमन दादरने कर्िष्डङ्, ग्रौमव्र यरि डिति रकरः दिक्रद्णं वक्थ 

शङाग्र कत्रि? 

२९--कि 



२८५ किराताजं नोयम् । 

अविक्तते तच मयात्मसात्क्ततै 
0 

कताथ ता नन्वधिका चमूपतेः ॥ १७ 

यदाल्य काम भवता स याच्यता- 

मिति त्तम नेतदनल्पचेतसाम् 
कथ प्रसद्याहरगेधिगां प्रियाः 

परावनल्या मलिनौल्लता धियः ? ॥ १८ 

अन्वयः। श्रय तेन मदधं श्रः उजकितः, तस्य फनच् प्रतिक्रमाधनम्, भ्रविक्तते तते मया 
आासात्क्रने ( सति) चमूपतेः अधिका क्ता्ता ननु वाच--स शरम् उज्भिनवान्) फलन 
प्रतिकायसाधनेन ( भूयते )॥ १७५ 

अन्दय्;। म॒ कामः भवता याचताम् इति यत् घराल्ध,) पतन् खनन्पचतसां न ्षसम्। ( कुतः) 

प्रम भादरदेषिषणं परावनया मलिनौक्रताः पिः कयः प्रिया 2 वाचा-तं + भवान् याचताम् 

इति यन् उच्यत एनेन | न तमेष (भूयते )। ~- मनिनौक्रतानिः गोभिः कथः प्रिव्राभिः 

( भूग्रते) | १८ 

अध क्पाममभ्यपगम्याह--अ्रयो इति। अधो प्रग् । “मङ्गनलानन्तरा- 
रग्धप्रयकात् स्र ष्वथो अथ इत्यमरः। तेन दपण मदधं यथा तथा। 
अधन सह नित्यसमासः । गरः उजकितः त्यक्तः तस्य फनञ्च प्रतिकायस्य 
प्रतिपन्नस्य माघनं वधः । “माधनं निहतो मेदे, सैन्ये सिद्धो वध्रे गती” 
इति विष्व: अवित्त अरख{ग्डितं तत्र॒ तस्मिन् फले मया आ्राव्मनात्- 
छते सख्वाघोनोक्ते सति “तदधानवचन” इति सातिप्रत्ययः। चमूपते- 
दधिक्रा क्ताध्रता माफल्यम् ननु खलु। स्ायुधस्य परताणशतुवध- 
पा्प्रतिप्ादनाय एकरनलया सिदेरिन्यधंः। तथापि श्रयं शरल्ोम इति 
कपालुताया मूनान्यपि निक्नन्ततौति भावः ॥ १७ 

“मागरेरश्च तव प्रयोजनम्” इत्यादिना यदृक्त तच्निर।चष्ट-यदिति। 
सदपः कामं भवता याच्यतामिति यदाद मामिति शेषः। एतदननल्य- 
चेतसां मनखिनां नत्तमं न युक्तम् । कुतः प्रसद्य बलात् आद्टरणेषिणाम् 
श्राहत्तं भिच्छनाम् । “च्तियस्य विजितम्” इति स्मरणादिति भावः । 
परावनत्या याचजादेन्येन मलिनोक्तताः िवः कथं प्रियाः, न कथच्चि- 
दित्यः ॥ १८ 

०१ र्िप्रोमहलोम) च्नि भराब्रह ए +३ (कण कर्विप्राप्टन; किध उाङाव्रकत् (ठ) थटिनेक्र- 
मर्डर । (मरे यन कत् सानि अान्मना९ करिव्न (जाम् (मनोगेसिव्रहे (क खबिक मख्ना 

{नड | 



चतुदंशः सगः । ३८७ 

अभूतमासज्य विरुब्लमोहितं 
बलादलभ्यं तव लिप्ते दपः । 

विजानतोऽपि दनयस्य रौद्रतां 
भवत्यपाये परिमोहिनो मतिः ॥ १ 
असिः; शरा वमं धनुश्च नोच्चकी- 

विविच्य किं प्राधितमोप्रवरेण ते ?। 
अथाम्ति शक्तिः तमेव याच्जया ? 

न टितः शक्तिमतां खयङ्ग हः ॥ २० 

भन्वभः। १ चपः मभूतम् सिन्य यनभ्यः विस्ज्गम् इषितः वनात् ननिपसनै। दि श्रनयम्ब 

रौद्रतां विजानतौऽपि मतिः भप परिमोहिनी मवर्ति। वाना-- !- दवेण ¬- अनन्यः विदम् 

दरति नप्माति। + मन्या परिमीदिन्या ( मृयते) १९ 
त्ययः) शमि; गराः वमा चचक: घनप्र त रदश्ररेण वित्रिचाक्रिः न प्राश्रितम् ? भथ णतः 

धरन्ति, मराचजग्रा क्तम् एव । वरतः गन्तमता स्वव्रयदः न उतितः। रचा--भ्रसि ग्राम् वन उचकः 

पनुध दुशरगः ] कि नप्राधि लवान् ? उचा भूयते +- स्ववगरहण न दरविर्तन ( भूयत }) 1! २० 

अय प्ररद्धितसमृदख भयं दशेयति--ग्रभूतमिति। तव ब्रषोऽभूत- 
मदतमामज्य मिष्याभियुज्य त्यधः। “गुक्त च्यादाच्रते भूतम् इत्यसमरः। 
अम्य न्तसखम् अग्रक्यः विरद विपर)तफनलकम् ईहितं मनोरथं, बनात् 
लिप्सते न्ब्ध.मिच्छति। न च एतचित्तम् इत्याह--हि यम्मात् 
अनयस्य दुनयस्य रोद्रतां भयङ्गरत्व' विजानतोऽपि पुरुषस्य मतिः बुद्धिः 
श्रपाये विनाशकाले परिमादिनो भवति। परिमुह्यतोति परिमोदिनो 
संष्चादिसत्रेण तच्छरोल्यं त्विनुणप्रत्यध्रः। तथाचोक्तम्-“विनिमितः 
केन नदृष्टपूवेः रमन; कुरङ्धान च कुत्र वात्ता। तथापि ष्णा रघुनन्दनस्य 
विनाशकाले विपरोतवद्धिः॥ इति । तस्मात् विनाशकाले बनात् विपरोत- 
बुदि; भवतोति भावः॥ १८ 

र । मरे वौजजोव निके ट्ण योर्गुन कव" जडे द) इमि त्रोय वनिव्रा गनि१९ गट्क 
९) यूङिनूक नष्श । (कनन), वारव) मदध्न व्रोर्द्र् कप्रिट्ठ ममूरश्क, याः| दय -मरिनीकृड मन्यि 
ङक एव् प्र श्टेद्व् (कनः 

५० (डगो३ गना वके) मिथाख्व्विनं कत्रिब्र| विश्रोरष्ट्नकमक अनञा नृषु नृकेघ्म लाड 

कव्रिट्र 6्ाद्शन्। (स्तन) परनःशव द्ौगनृड] कौनिप्रं खनिश्ऽ दिनिनकाोघ्ने (नाधक्व् जड (गाहिड 

दटेग नाध्क। 



३८८ किराताज्ु नोधम् 

सखा स युक्तः कथितः कथ त्वया ? 

यटच्छयाऽसूयति यस्तपस्यते । 

गुणा नोच्छायविरुद्धबड्यः 

प्रछत्यमिता हि सतामसाधवः ॥ २१ 

न्वः म कथः तग्रा याम्यः सर्वा कथितः, ख: तपस्यते यटच्छया यस्ति दधि गुणान्न नो- 

नछायविमद्धमुचयः असाचवः सतां प्रकव्यमिताः ( भवन्ति) | वाच-तः त्वः घौम्य सावर कथितवान्, 

यन * लधल्यत्। सुद्धिभिः भमापुनिः ( भूत्रत )॥ २१ 

रथ सवधा लभ्यस्ते शरः तरिं किमनेन सृष्ट विश्रज्ध' याच्यतां 
शरोऽन्यदेत्याह--्रसिरिति। ब्रसिः खद्धः, शराः, वम, कवचम् उच्चकैः 
उत्क्रष्टं धनुख धनुव्वा त तष ईश्वर स्वामिना विविच एकंकगः विभज्य 
किं न प्रायिंद? न याचितं, येन प्रोजनं तदास्यामोति मावः। 
नपु'सकंकगेषः। अ्रधास्य वोगभिमानिना गरपस्य णक्तिरस्ति चेदिति 
शेषः । याचञग्रा छतमेव अनमेव । साध्याभावात् न याचितव्यभेकेत्यघः। 
गम्यमानक्रियापरेत्तया करणत्वात् लनोयव्यक्तं प्राक् । क्र्तमिति 
निषेधाय मव्ययम् । यतः गक्तिमता स्वनद्ध,ः वन्दं न दूषितः. 
किन्तु भरूषश्षमेव लीराासिति भारः । न्न्िवराणणं प्रसह्य वित्तापदरमं 
न दूषितमिति भारताक्तम् ॥ २० 

"“राघवप्रतगशजयारिष' इत्याटिना उपदिष्ट मण्य" प्रत्याचष्ट-मखेति। 
सनरुप; कथं त्वया युक्ता याग्यः मस्ता कथितः? न कथञ्चित् कथनोय 
दत्यथः;। कुतः? मरा दपः तपस्यतः तपयत, अनपरािने इत्यः; 
क्रधद्ुह" इत्यादिना सम्रदारत्रात् चतधों। यद्च्छ्या स्येरत्रत्या। 
यदृच्छा खरिता' इत्यदः; व्र्ध्यलि श्रस्ूयां करोलति। च्रसूय्ा त् 

दोषारोपो गुषष्वपि' इत्यप्रः प्रत्यत गलरेवाय{्ित्याद - हि यम्मात् 
गुणानामजनं यः उच्छ्राय उत्फषेः तस्य विर्द्धा विमुखा मदियषां ते तथा 

असाधवो दुष्टाः सतां सज्जनानां प्रक्षत्यम्रिवाः प्रक्लवत्या शतच्रवः। “हिड्- 
विपक्ताहितामिल्दसुवशरात्रवग्रत्रवः" दत्यमरः॥२६ 

२५ (ठमा१ यद् च्छु, 44 वृ्शरव्] टेः ध्न -टेरङ)त द्य (कन् यकष यार्यनां कक्ननां कन)» 

( सष] यल्ग्रोकन स्य, श्रामि कौन कर्विव) खथ = |क।प१ मरि भट्क, यार्था यप्रषन नाड। 

म दिशो ि्नीत्र वननु ज९१ प्रद्नोग्र नट्र् | 

२>4 विनिग छ्य्न (थना खद्दर) यका कवन, (मरे कामरोत्क ङि सिक्थं (याजा मयां 
दनिब्र ष्ट्व क्रित? श्ःन, छवाञ्खटनव्र रकवै योक्त्र दिक्रक्त वृक्ति (नैव क्ष्व, डाकू सनोद्गन 
८२1 चखदरङ्े मवृत्न्र मिद । 



चतुदेशः सगः । ३८८. 

वयं क्त वर्गाश्रमरक्षगोचिताः ? 

क्र जातिहोना ख्गजोवितच्छिदः ? । 

सहापक्षटं महतां न सङ्गतं 
भवन्ति गोमायुसखा न ट्न्तिनिः ॥ २२ 

परगोऽवजानाति यदज्ञताजड- 

स्तदुन्नतानां न विहन्ति धौग्ताम् | 
समानपीरय्यान्वयपौरुषेषु यः 
करोत्यतिक्रान्तिमिसौ तिरस्किया ॥ २३ 

चरन्वयः। ण्णग्रमरप्तलीोचिताः विगर्रतेयः वव ती? जानिरौनाः सगज्ञीवितच्िदः कर ? भप- 
कष्ट; मद महतां सङ्र्तःन् | (तूया) दन्तिनि: रीमावुसम्वा; न भवन्ति; वाच्-वर्णाप्रमरकच्षणी- 

चितः विशडव्रत्तिमिः भरस्माभिः क (भूयत ), जानिरहौनः म्रगजौवितन्छिहिः क ( भूय्रत )। > > 

सक्रतनन (मूृय्रत ) | दन्तिभिः रीमावुम्ठः ने भूव्रत || रर 

भन्वयः। शताः परः जानाति व्रत तत् उत्ताना घोरत न विहन्ति। ( जिन्त) समान- 
नौग्यीन्वयपरौरुूपषु ( मध्य } यः अतिक्रान्तः करयति ( चत्) भ्रमरौ तिरक्कि.यः। वाचा--रन्नताज्डन 

परग चनसयत यत् दन धौरतान व्िन्यल | > वरन सतिक्रान्तिः क्रियत, भ्रमु्रा तिरस्कि,यया 
( भूगत )॥२३ 

होनजातित्रत्तित्रात् सस्यानह; स इत्याह--वयसिति। वर्णीखम- 
रस्षगोचिता विशदधव्रत्तयो वयं राजानः क्र! जातिहोना खगजोवितच्छिदो 
द्विसाजीविनो व्याधा; क्ष। फन्नितिसाह--सद् श्रपक्षष्ट;ः उक्ररोत्या जात्या 
हत्या च निकषं; सदह मद्तां जात्या च्या च उतृक्षश्टानां सङ्गतं सख्य' न 
घटत इति भेष: ¦ तथाहि--टन्तिनो गजा मोमायुनां खृगालानां सखायो 
गोमागयुमखा न भवन्ति। ^स्ियां गवा भूरिमायगोमागरुखगघत्तकाः 
ग्रगालवकच्यक्रोष्ट फरफरवजम्ब काः त्यमरः अत विशेषण मामान्य- 

समधनरूपोऽघान्तरन्यासः ॥ २२॥ 

नोचसख्य' कथमधित्तिप्यत इति चेत्तत्ाद--पर इति अज्नताजड़ो 
मोद्ान्धः परोऽवजानाति यत्तदवन्ञानम् उन्नतानां महतां धोरतां न 
विदन्ति न विकारं जनयति इत्यथः। क्रोष्टेव सिंहस्य इति भावः। 

स्२। वर्ीखमद्रकक > त्र्सिग्रफाज्ठि ना (कायाय? योत्र बाद्डिन हिमोनौकौ दाकर 

य] (कशोर? फट्ल निकृषटेरिष्थत्र मरश्डि टेरकषटेगि्तव्र मथा मष्वभेत्र न्टहं [--श्र॑कश्रम् क्वुट्न 

(शमगूरिीव मथ) श्रन्) । 



३९० किराता३ नोयम् । 

यदा विशह्लाति इतं तदा यशः 

करोति मेतीमथ दूषिता गुणाः | 
चितिं समोत्चोभयथा परोक्षकः 

कगोत्यवन्ञोपहतं ५यग्जनम् ॥ २४ 

मया खगान् इन्तुरनेन तुना 

विरुडमान्ने पमवचस्तितिलितम् । 

श राधमेष्यत्यध लप्स्यते गतिं 
शिरोमणि टरशिविषाज्जिघ्र्चतः ॥ २५ 

"न्वयः! यदा विगह्ञालि, तदा यशः हतम, श्रद् ( प्रदा ) मैले करीति (तदा) गृष्णीः द्रषिताः। 

( इति ) उभया स्थितिं समौच्य परौचकः पथरर्जनम् भ्रवन्नाप्रहत करोति। वा्--यदा विग्द्यत. 

तदा यशा हतम्, भमतौ क्रित (तद्धा) गुः टूरित. । भूयत })' । परौचकेग प्रग जनः 

भवज्ापष्तः क्रियत || २४ | 

शरन्व्ः) पनेन रतना सया सगान् दन्तु; विरुद्रम् भान्तपत्रचः तिमिचितम् । भय भरा 
मेष्यति दृटिविषात् शिरोमणि जिष्रचतः गति रप्रश्यत् । ताच्ा-- 1 भद तितिचितवान् + > 

एष्यत् >< गतिः लपृखत । २५ 

किन्तु समानानि वुल्यानि वीोयधान्वयघौरुपाणि शक्तिकुलविक्रमा येषां 
तषु मध्ये। निदारणे सप्तमो। यः कथिदिव्ययः) ब्रतिक्रान्तिमितिक्रमं 
करोति चेदसौ सटृश्जनातिक्रमस्तिरस्किया तिरस्कारः। यथा सिंह 
सिदहस्य इति भावः।॥ २२॥ 

तहि नोचे कौटभी हन्तिः इत्याग्द्भय सोपपत्तिकमाद--यरेति। 
यदा विग्णद्वाति विरूणद्धि एश्गजनन इति शेषः। तदा यश्नो हत न.शितं 
भवेत्। ग्रथ यदा मेतं कराति तटा गुग्ण दूषिता भवेयुरिति गरेषः। इति 
उभयधा खिति समोच्छ प्रतक्य विश्य परोत्तक विवेचकः पृथ\जनं नोच- 
जनम् अवज्ञया श्रनादरेणोपदहतं तिरस््रतं करोति उपेत्तत इत्यथ: ॥ २५॥ 

२८ । (भोर नोऽ दाङ ध्य खरक) कट, उरो गश्म्वाख्वि शीग्रद्र न्दे संग्र] रिष कल, 

सौर्या ऽ विकम वोरौएणत्र ममान, साशोध्फव मध्या यरि (कङ् (क्नक्रशु बाट्किमि कट्वर, रष्वं ड्} ङड 

द्रे खिव्र्छोत्र। 

२७1 निकटे दात्र मर्डि ख्छवाङ्ि यथन विर् का, जयने जडान पमः नष्टे शप्र; सात्र यृचन 
टज दक्षन कटउ, रुयनहे गेत्रामि पूरिडि श्ट धात्क, टेकनं ठख्यर यकाप्वहे मदीकारोनि सोःलान 

कित्र) विप्कएक वाङ नोऽ ऊजनट्क खदेखम॑त्र मर्डि देष्णं कबिष्र) धाट्कन। 



चतुदेशः सगे: । २९८१ 

द तोरिताकरूतमनोलबाजिनं 

जयाय दूतः प्रतितज्यं तेजसा । 
ययौ समीपं ध्वजिनौमुपेयुषः 
प्रसन्नरूपस्य बिरूपचक्तृषः ॥ २६ 

ततोऽपरवादेन पताकिनोपते- 

चाल निरादवतो महाचलः । 

युगान्तवाताभिहतैव कुबतो 
निनादमम्भानिधिवोचिसंहतिः ॥ २७ 

अन्वयः । ति दूरिताक्रतम् थनी.नवानिनम् भजुनंद्रेतः जयाय तजस प्रतत्य स्वाजिनीम् 
उ पमगुषः प्रसत्रक्परस्य व्रिकपचतुवधः समीप व्रभौ। वाचा-- >< द्ृरतन > समोप् प्रत्र ॥ २६ 

अन्वयः । ततः पताक्रिनीपतः अपवादेन निक्रादरवलो महाचमूः गुभोन्तवानानिरता निना 

कदतौ समोधिवौचिमंदरलतिरिव चनाल। वाचा-निक्ीदवत्या महाचस्बा नृगान्तवाताभिरतव्राो शिनः 

करुर्त्या अमोनिधिदौचिसन्त्यव चन; १५ 

उपसदहरत्राह--मयति। अनन ईतुना सनिविग्रहानर्थत्वन कार- 
णन मया खगान् न्तुः व्याधस्य सम्बन्धि । इन्त; छन्प्रन्यय्रः ¦ अत एव 
ध्न ल्लोक" इत्यादिना पषष्टोप्रतिषेधः। विर्द्वम् अरतिपर्ष्रम् ्राच्तेपवच 
तिरस्कारवचनं ततिचितं रोट्म् । ननु सख्यानद्धोकार बत् शरं 

ग्रहोष्यति इत्याण्ह्याह--ण्रे(त । थ शरथंभेष्यति (चेत्) दृष्टौ विपं 
यस्य तस्मात् ट्ट विषात् सपं विप्रषात् शिराग्रमिं जिष्टत्तता ग्रह)तुमिच्छता 
गतिं दशां लप्स्रत प्रापेस्यति ॥ २५॥ 

दतौति इतोव्यम् ईरित)कूतम् उक्तःभिप्रा्म् अनोनलवाजिनं 
प्वेताश्ठम् श्रजं ने टूतो जयाय तजसा प्रतापेन प्रतितज्य, च्रस्मान् जिला 
क्त॒ गमिष्यति भोषयित्वा इत्यथंः। प्वजिनोौम् उप्रयुषः स॒नासङद्धतस्य 
प्रसन्नरूपस्य श्रजुनं प्रति इति ओेष;ः। विरूपचक्तुषः तम्बस्य समोपं 
ययौ ॥ २६ ॥ 

२८। चडे ठण्ृष्े खमि मृरवोडो गा्वम ककर स्रि वाका > क््दिषि) सद्व वहिदटिनि 

मृउअरनोर्यं खातमन क्न, सर्) ररेल्ल पषटि-विम्-मर्णधं निप्पोमः१-अ३नाद्लिष वादिवि (य १५) 

ङ्टेग्र। थापक, उोङोएकऽ (मड परमा याथ श्टेप्ठ दडष्व। 
२७४। ख््धुन वरेकप्ण शोग्र कञ्थिग्र वाक कब्निएन, ््रीटपूरु छशाण्क सव्रार्णु यटोग यकन 

शूर्दक टन किर (मनोममव्रिड यनत्रकगो विक्गगाटकव्र भमोप्ण भमन कत्रि | 



२९२ किराताज् नोयम् 

रणाय ऊवः प्रदिशच्निव त्वरां 
तरङ्ितालम्बितक्षेतुसन्ततिः | 

पुरो बलानां सघनाम्ब् शोकरः 
शने; प्रतस्थे सुरभिः समोरणः ॥ रट 
जयारवच्च डितनादमूच्छितः 
णरासनज्यातलवारगप्वनिः । 

असम्भवन् भूधरराजकु्तिषु 

प्रकम्पयन् गामवतम्तरे दिशः ॥ २९ 

न्वयः । अनः तरद्धितालम्बितरकनुमन्ततिः सघनाम्युभणेकरः सुरभिः समीरणः रणाग्र त्वगं 

प्रदिशत्रिव बन्ताना पुर्; शनैः प्रतस्य। वाचा--डीवण सन्ततिना, शौकर्ण, सुरमिखा, समौग्गेन 

>< प्रदिगिता इव > श्र; प्रतस्थे ॥ २८ 

सन्तः । जग्रारवच्ं डतनादम्च्छितः ्गमनज्यातन्यवारयाम्बेनिः भूधरराजकृचिषु असश्नवन् 

{ भरतणएवे) गां प्रकम्पत्रन् दरः अवतमर । वाच्य मूच्छितन ध्वनिना > श्रसम्भवकता + प्रकस्पध्रता 
दिभः रवषतम्तगर | रल 

तत इति। ततः पताकिनोपतः मेनाप्तः अपवादेन आदेशेन । 
“अपवादोऽपि रारे" इति सज्जनः । निद्कादवतो शब्दवतो महाचमूः 
सेना । य॒गान्तवातेरभिहता श्रत एव निनादं कुवतो च्रम्भोनिधिवो चिसंहतिः 
त्रणवोभिंसमह दव चचान्त ॥ २७ 

रगायेति। अता एव जंत्नो जयनशौलः अ्रनुकून्त इत्यथे; जयतेः 
ठन्न्तात् प्रन्नादित्वात् स्वाथ ब्रणप्रत्ययः। तरद्धितं सन््ञाततरङ्ग' यथा तथा 
आ्रानम्बिता श्रवस्िताः कतुसन्ततयो येन मः। सद घने: सान्द्रः 
अम्ब ् रौकररेः वत्तमानः सनम् णोकरः सुरभिः समोरणः वायु; रणाय 
त्वरां प्रदिशन्निव त्रयन्निव बलानां सेन्ानां पुरः श्रमे गनः प्रतस्थे प्रखितः 
ववौ इत्यथ; ॥ २८ 

जयेति । जयारवैः बन्दिनां जवघजयेति शब्द; च्ेड्तिनादैः 
सिंहनादैश्च मूच्छ्तो वदित; गरासनज्यानां घनुगु णानां तलवारणानाच् 

२१॥। खनत किद्राड-(मनौनैस्वि यदक्ट्म निन।ेकास्नौ अष्टा धमना, वृनष्ठररट्षश्ड नमस् 
माप्त मनाव छावर वौविर श्रे । 

२८ । ठवनखप्रोगरकून सत्रफिठ (कङ्वरारि-ममानश्लो--यनागरूनीङ्वदांशे शव्रडि नमोत्रम पूक्षर्थं गड 
शरे प्रार् (न टम्ष्यमौत्र् यद्य एहनिच्ड लाति । 



चतुदंशः सगः । २८३ 

निशातरोद्रेष विकाशतां गतेः 
प्रदोपयद्ः ककुभामिवान्तरम् । 
वनेसदां हेतिष भिन्नविग्रहैः 

विपुस्फ रे रश्मिमतो मगोविभिः॥ २० ॥ 

अन्वग्रः। निशतरीदरषु वनेसदां हतिषु भिन्नविगरः ( अतएव) विक्षाशतां गतः (भ्त णव) 

कवाभाम् अन्तरः प्रदौप्रह्िः इव र्मिननः सरोविभिः विपृष्फरं। वाच्य-- > भित्रर्विग्रहाः गता; > 

म्रदौपय्रनः > मरौचधः विपुम्फुसः ॥ ३० 

ध्वनिः भरुघरराजकुच्िषु गिरिगुद्ाम् श्रसम्भवन् अ्रमान्गरवकागम् अलभमान 
इत्यथः । अत एव गां सुवं प्रकम्पयन् । एतन जनानां बाद्न्यसुक्तम् । 
दिगोऽवतम्तरे व्यानपरे। “नय संागादेगुणः” इति गुणः । अत 
स्ुच्छापटधस्य विगेपणगत्या श्रसम्भरवनउतुलात् काव्यलिङ्गरूपम् । 
गिरिङ्स्िरूपापेक्तया ध्वनराप्रेयस्य व्ा{धक्योक्तेरधिकालद्धारथ्, तेभ्य 
इयमसम्धवन्निति व्यन्कं विना उत्य।प्यमानापात्त मूच्छागुणनिमित्ता प्रतोय- 
माना क्रियोत्प्र्ता, तेरद्भाङ्खिभावेन सद्धोत इति सङ्करः (१) ॥ २८ 

निशातति। निगातास्तौक्ता अन एव रौद्राः मोषा ये तषु 
निशातरौद्रषु। विभेष्यविजेषणयोरन्यतरविगेष्यत्वविवक्षायामिष्टतलाद् वि- 
षणसमासः। वनं सोदन्ति इति वनमटां वनेचर!ाम् । “सतसदिष--” 
इत्यादिना क्रिप् । ^तत्पुरुषं क्षति बहुलम्” इत्यलुक् । दहतिषु आयुधपु। 
“हेतिः गस्तेऽपि पु'स्तियाः" इति केगवः। भिन्रवियरहेः संक्रान्तम्त्तिभिः 
अतएव विकाशतां विदधत्वरतां मते; अरत एव ककुभां दिशमन्तरं अवकाशं 
प्रदोपयद्धिः प्रज्वालयद्धिरिव स्थितंरिति उत्प्रेचा। रश्िप्रतः स्य्स्य। 
मादुपधायाश्च मतोवौऽयवाटिभ्यः" इति मतुपो मक(व्स्य न वकारः। 
मरोचिभिः करः । “भानुः करो मरोचिः स्वोपसयाः” इत्यमरः । विपुस्फ रे 
वभासे। स्फ.रतभावे लिट् ॥ २० 

२२} ५५ 8 ठलदांदम) (प्न) ममूखव दनि वन्म्िष्मैत्र ठव ठव मप्कं अतर् वमछतप्य॑व्र शिरषनो् 

दि ङर्व्र) निब्रि डश ॐखप्व चअवकान न] गोहे टट्न यकन्थिर कद्रठे तिकृममृटर् शत्रव डरटंन्। 

७० दटनष्व्रग्मैत्र क्र डोर सारुषचूटक्ष अर्किलिड-हखरार मर्कीदौदिषट तविकवरनिक्व्र, 

शि 4पिनखव्र यणचि कन्रिग्राहे (सन यरखिखौरुरषेट्ड लोभिंल। 



३८४ किराताजु नीयम् । 

उदू ट्वक्ञःस्यगितेकदिद्युखो 
विक्लष्टविस्फारितचापमण्डलः । 

वितत्य पर्षदयमातत' बभौ 
विभुग्ानामुपरौव मध्यगः ॥ ३१ ॥ 
सुगेष दुगंष॒ च तुल्धविक्रमे- 
जवादह पूवि कया यिवासुभिः । 
गगेरविच्छ दनिरुद्धमावभी 
बनं निरुच्छासमिवाकुलाकुलम् ॥ ३२ ॥ 

न्धः! छटृटवचस्थगितकद्िद्य्ग्वः क्क्तिरविस्फारितच।परसण्डनः विभु; धरायत पचम 

वितत्य गुणानां मध्यगः (रपि) उपरि (स्थितः) इवं बभौ ¦ वाचय >ऽद्विद्यखेन ~ सब्डनैन 

विभूना > मध्यरोन > बभे || ३१ 

अन्वग्रः। सगीषु दुग च तृल्यविकरमं; जवात् अद्रपूटिकाया यिग्रामुभिः गजः भविच्छं निस 
( अरत णव ) याकृलाकृलं वन निग्क्छामम् दव चखावभौ। वावा-- ^ श्रविच्छदनिम्नेन भ्राकना- 

कृन्तन वनन निसन्करामेन > यावभ || ३२ 

उदृूटृति। उदूटेन उन्नतेन वक्तमा खखमितम् अच्छरादितम् एकम् । 
एकतर दिद्खंयेन सः, विक्रष्टम् अक्रम श्रतं एव विस्फारितं निषि 
चापमर्डननं येन सः, विभु; गिव: चाग्रत §िस्ततं पकत्तदयं पाश्वहयं वितत्य 
स्वमत्मि। व्याप्य। “यत्तः माध्यगर्तपाष्वमद्ायवनतभित्तिषु” इति 
वेजयन्तो । गणानां मध्यमो मध्यस्योऽपि उपरि स्थित इव वभी। मरव्वा- 
न्रतत्वात् तधा लच्तित इत्यथः ॥ ३ 

सुगेष्विति। सुखन दुःखेन च गच्छन्ति एषु इति सुरेषु सुगमेषु 
दगु दुग॑मेषु च ममविषमदेणेषु दत्यथघः। सुदुरोरधिकरणायं 
डौ वक्तव्यः, श्रत एव टिनोपः। तुल्यविक्रमः लाघवात् ममसच्छारे 
जवादद्धंपूविकया ्रहमदहमिकया। श्रह्रपूवेमदपूवमित्यदपूविकां 
स्वियाम्" इत्यमरः । यियासुभिः यातुर्भिच्छ.भिः। यातः सन्रन्तादु- 
प्रत्ययः । गणे; प्रमधै;। मनोन्नादितवाद् बुञप्र्ययः। पृषोदरादित्वाद् 
ठद्धयभावः। “गणाः प्रमयसङ्ोघः'' इति वेजयन्तो । अविच्छेदेन निस. 

७५1 मिद खथखोत्व रूद्र गोर्थदेव्र गोरिष्रो यमपतपनेत अशार्िठि श्ङशो2 (यन रशोट्तत्र छेशवि 

वेश्म कञ्रिप्ठ नांतरिप्नन। छश छेत्रड व्रःल मथव गिक सोषा रशेगर (भेल। खिनि 
6ागमख्ल खकर्दनृचूरकदक विक्राद्रिठ कब्रिप्नन। 



चतुदश: सगः । २०५५ 

तिरोहितश्वभ्रनिकुञ्जरोधसः 

समश्र वाना: सहसातिरिक्तताम् । 
किरातसैन्येरपरिधाय रेचिता 
भुवः क्षणं निमन्रतयेव भेजिर ॥ ३३ ॥ 

पृथरुपय्यस्तहल्लतातति- 
ज वानिलाघ पितशालचन्दना । 

गणाधिपानां परितः प्रसारिणो 

वनान्यवाञ्चोव चकार संहतिः ॥ ३४ | 

अन्वव्ः। किरातसैन्यः {तरीितिश्रचनिकृज्राधमः (श्रत एव) भुयः मदना परतिप्रिकतः 

ममर वानाः पिधाय रेचति; कया निभ्नतया मजर इव । वाव्य~-किरतस्न्यानि रोधम. भू 

मसमग्र वाना; > रचिताः भजु: ॥ इर 

शरन्वयुः। प्र्यरूपस्यम्तत्रेदव्रतार्तातः जवानिनादरणितश्ानचन्द्ना पर्तिः प्रस्रारिरौ गग घिपाम 

संहतः वनानि वाच्च दष चकार | वाच[-- < तया < चन्दनधा प्रमारण्य सदनया वनानि अवात 

चक्रि ।। २४ 

इम् अत एव आङ्ुलाक्ुलम् श्राकुनप्रकारम् | “प्रकारे गुणवचनस्य" इति 
हिभीवः । वन निस्च्छासं निर्द्धप्राणसिव राभ इति उतप्रक्ना + ३२ 

तिरोहितति। क्िरातसन्यस्तिगह्ितानि छत्रानि श्वश्चनिकुच्ञ- 
राधांसि गत्तङ्कुच्तटानि यामां ताः, अत एव सुवः प्रटेगाः सद्मा 
अतिरिक्तताम् उत्तानतां समख वानाः ्राप्र वत्यः। अपिधाय अराच्छ्ाद्य 
ग्चिता रिक्तौक्तताः सुक्ताः क्षणं निम्रतया गाम्भोय्य'ण मेजिर इव प्राप्ना 
इवेत्यत्प्रक्षा। सेन्यः ग्रा मुवो व्याप्ताम्ता उत्तानाः प्रतोयन्ते, तंमुक्ताम्ता 
एव॒ निश््राः प्रतोयन्ते इत्यथ: ॥ २२ 

[खति । पथ भिविशालः ऊरुभिः सक्यिभिः पयस्ताः लिप्ताः वहत्य 

लताततयो यया सा, जवानिलेन वेगमार्तन आधघणिताः श्रमिताः 

<२। यमथ-दमद्रभ्-रूगेव (ध्र कि, खव दर्भम (टन कि, मरग्तजङे मममक)द : ठोरोव्रा (ट्ण 
खर् मक्प्रिकाग् गेषट्ग्षट श्रेत । दनथतन् ठ।द्ोदतव बोतरो निव्व्र निक्ष शेष नन् निक्रष््े 1२९ 441 
खाकुन ररैष्र) शड्धिल। 

०२ कित्रीड-टमट्छ 9, क् ७ उेप्मय खन्डातिख र९ग्राद्र ङ्ग मरन] ठंानडांव धात्रन ऊङ्रिन्, 
4५व् खाष्टफन कद्र टेमणशग एलिम) सा धव्रीप्र 2९1 (वन (मटेक्ृटण रि प्राक्त अजौउ सृरेड नागिन्। 



२८६ किराताज् नोयम् । 

ततः सदपं प्रतनु तपस्यया 
मदस तिचचाममिवैकवारणम् । 
परिज्वलन्त निधनाय भूञ्तां 

दहन्तमाशा इव जातवेदसम् ॥ २५ ॥ 

अनादरोपात्त्तेकसायक 
जयेऽनुकूले सुददोव सस्पहम् । 

शनेरपुगप्रतिकारपेलै 
निवैशयन्तं नयने बलोदधौ | २६ ॥ 

अन्वध्ः। ततः सद्पे तपस्यया प्रतनु (भतणएव) मदसर तिन्तामम् पक्रवारणम् दरव ( पुनः) 

-भृन्टतां निधनाय परिनज्वलन्तः ( भरत ०३) प्राण दरहन्तः जातवदसम् इव ( शितम्) वाचा-- 

> सदरपः > प्रतनु; मटसर.तिच्ामः एकवार्ण इव > परिञ्वलन् श्राशा दष्टन् जातवेदा इव 

{ स्थितः) ।। ३५ 

अन्वध्रः। ( प्नष ) भनादरोपात्तष्टतेकसायकम् भनकूने मृदिव जय सस्प्रम् षपूर्रति- 
काग्पेलवे बनीद्धौ शनेः नयनं नित्रेशधरन्तम् । वाचा-- >< सायकः > सस्प.डः > निवेशयन् ।। ३६ 

भाला: सजंतरवः चन्दनानिच यया सा। “प्राकार्क्तयोः शानः शान्तः 
सजतस्ः स्मतः” इति शाश्वतः । परितः सवेत प्रसारिणो प्रसरणभोना 
गणाधिपानां संहतिः समूहो वनानि अवाञ्चि न्युलानोव नोचानोव चकार 
इत्य तुप्रत्ता । अरघाञ्चति अ्रघोभवति, अवप्रवादच्चतः क्रिप्। “स्यादवाङ- 
प्यघोमुखः इत्यमरः ॥ २४ 

अथ अष्टभिः स्ञोकंरज्ुनं विगेषयन् गणानां तदभियोगमाद-तत 
दत्यादि। ततः सदपं सगव मान्तःखारं तपस्यया तपश्चथ्या । तपस्यते 
क्यजन्तात् ख्ियामप्रत्यये टाप् । प्रतनु क्म् अत एव मदखत्या मद 
लरणिन सामं क्म् । “क्षायो मः" इति निषहातकारस्य मकारः। एक 
वारणम् एकाकिनं गजमिव खितम् इतुपरपमा । पुनः भृख्तां राज्ञां निघ 
नाय नाशाय परिज्वलन्तं तेजस्विन् श्रत णव आगा {दशो टहन्तः जात- 
वेदसम् श्रग्निमिव खितम्, इतु्पमालङ्कारः। “क्रपौीटयोनिज्चेलनो 
जातवेदास्तननपात् ̀  इत्यमरः ॥ २५ 

8 । मर्दय मङ्व्नैगोन् यपभुभैन विभिन ठकएन कात्र वृस दृः नठ।णात विनिषीष कव्रिःठ 
जनतरिन, छार (दशवोयुह> गान् ७ एननञ्क् मकन् पुत्रिप्ठ लात्रित्र। सौव मग्यै वनते (यन 
निग्र केत्ि्र) डनिन। 



चतुदश: सग: ३९.ॐ 

निषसषमापत्प्रतिकारकारणे 

शरासने घ्य इवानपायिनि। 
अलङ्नोय' प्रक्तावपि स्थितं 
निवातनिष्कम्पसिवापगापतिम् ॥ २७ ॥ 

उपेयुषो विभ्रतमन्तकदयातिं 
वधाद्दटूरे पतितस्य द॑ष्टिगः | 

पुरः समावैशितसत्पशु' दिजं : 
परति पशूनामिव तमध्वरे ॥ २८ ॥ 

सन्वयर;ः। (पुनश्र ) भाप्रनप्रतिकारकारय) अनपायिनि शरामने घेय्वः दव निषखः प्रकतौ भ्थितभं 

रपि अ्रलइनौयम् ( अरत एष) निगातनिष्तम्पम भाप्रगाप्रतिम् ईव ( स्थितम् )। वाचा-- + निष्प, 

*“ स्थित; थलद्नोयः निवातनिप्कम्पः श्रापमापरति; इव ( स्थितः) ॥ २० 

अन्तेय्मः। ( पृनय ) सदरभ परतिनस्य दिकः वधात् छउपमृष्षम् अन्तक्रेद्य ति बिभतं (तश्राचः 

श्रनादग्ति। पुनश्च श्रनादरेण श्रवगणनग्रा उपात्तो निषद्रमत उडत 

छत एकः; साग्रको येन तं तधानुक्रले सुहट।व जये मम्प्रहं जयभिच्छन्त- 

मिव्यधः;। पुनरपूणा नयनः प्रतिकार बाग्ादरणप्रत्यपगरूपा घस्य 
मः, प्रतएव पनवा लघुः तस्मिन् श्रपूणप्रतिकारपेलवे बलादधो सेनाममुद्र 

णनंरसम्धमेण नयने दृष्टो निर्वेश्रयन्तसिति वौरस्बभावाक्तिः। बनम् उदधि. 
रिबेति उपमित्तसमामः । पेषंवासवाहनधिषु च” इतुप्रटकस्य उदारैः ॥>२€ 

निषस्पभिति । पुनय ्रापदां प्रतिक्रारस्य कारणे साधने अनपायिनि 
स्थिरे शर।सन एवम्भृत घय्य दव निप शितं प्रसरतो स्वभावे सितमपि 
निविकारमपोत्यश्च श्रत एव श्रलङ्कनौगम् अनतिक्रम्रगोधम्, अत एव 
निवातनिष्कम्पं वाताभावात्रिख्चलम् । “निवातावाखयावातो"” इत्यमरः 
श्रापमापतिं समुद्रमिव सितम् ॥ ३२७ 

८८ } ७५। <रित्क खष्टुन रगक्रव्र फु4; कि यण्ःम्रनृरन-- दयन कदन) खि) ष 

भरप्छव्र छाग सदह; अरि टथड्िकुःलदे नाय उछ (यन लि गाष्डणड (उरणो एमोगनक्र८ 
विग्रीज्डि। छिन खद्द्छनोत्र नरि यकशर मैव निवक्र इदष्ठ इलि दवन कब्रदरप्टन, शन्वुन रक्त 

कोग्र ठट ष्मेक््रोतू श्रप्रीएठन; र व वोनश्तरतमत्र यजोकाव्र धूर्व न) रडत्रय सित्निमनो ^गनोमभृद्य् 

खमद्ख८म पृषटिनार क्रिप्टघ्टन,' रनेनैडथराकदरिगश्रन सरिएनं दवति छाग्र शरोोद् वटू खवनशवन 
कद्िष्ष्टन द्र विकात्रगच्छ ष्टेःन अल्कृव्र यलब्वनोग्र, सड्राः (यन निवांर-निकन्णं जलर्वित्र छात्र 

वशर । 



२९८ किराताज्ञुनोयम् । 

` निजेन नोत विजितान्यमोरव' 

गभोरतां धेय्यगुखेन भूयसा । 

वनोदयेनेव घनोरूवोरुधा 

समन्धकारोक्ततमुत्तमाचलम् ॥ २९ ॥ 

महषभस्कन्मननकन्धर 
वष्ट च्छिलोवप्रघमेन वच्लसा । 

समुष्छिहोष' जगतो महाभगा 
महावराहः महतोऽणवादिव ॥ ४० ॥ 

[जं : अध्वरे हत" ममावेशितसत्पश पनां पतिम् इच ( खित्म् )। वाचय -- > निभत् > चतः 
समावशिनसत्प्रणुः पशनां पतिः दरव ( स्थितः ) |: इष 

रन्वथः। ( पन) निजेन भूगरसाधंयम्ान विजितान्यगौरवः (यथातश्ा) गमौरतां नौतम 
{ शरतएव ) घनोस्वौरुघा वनौदवन समन्धकारीक्रतम् उत्तमाचनम् इव ( प्ितम्)] वाचा-- ¬+. 

नौतः -! मम्बन्धकारोक्रत; उत्तमारल इव ( स्थितः ) 1 २ ९ 

उपेगुभौमिति। पुनश्च श्रटूरे ममोपै प्रतितस्य दद्िणो वर।हस्य। 
त्रोद्यादित्वादिनिप्रत्ययः । वधात् डतो; उपैग्रुषीं प्रपाम् अन्तकस्येव यम- 
स्येव दगतिस्तां विश्वतं धारयन्तम् । तथाच दिजः ब्रह्मणैः अध्वरे यज्ञे। 
“यन्नः सवोऽध्वते यागः” इत्यमरः । हतम् आहत, पुरः अ्रग्रे ममावेशितः 
ग्थापितः मत्पशु; यज्नियपशुः ग्रस्य तं पशूणां पति सुदसिव स्थितम् ॥ रेट 

निजनति । पुनश्च निजेन मैसमिकण भूग्रमा बहुलेन धमेव गुण- 
स्तेन विजितम् अन्येषां गौरवं गाममोय्धं यस्मिन् कमणि तथा गभोरतां दुरव- 
गाद्त्वं नोतम् । अत एव घनाः सान्द्रा उरवश्र महत्यो वोरुघो लता 
यस्मिन् तन घनोरुवोरुधा वनोदयेन अरण्यप्रादुभौवेण समन्धक।रोक्षतं 
दुरवगादोक्लतम_ उतत्तमाचलमिव सितम । समन्ततोऽन्धकार यस्यसद्ति 
वियः ॥ २८ 

4] ८८ । ऊाषोत्र तरहव बद्रोशक्रतनो तनय गेख्ठ उटिषाष््, उकोव व्वम॑द्म छनि ध्वन यंद्टक॑द 

एड पात्र कस्परएन; रञ्तोर रित्रनवकर्डुक व८३ निभिड चथ थत मठनेॐ विरि गेशगसिदि लीग् 
{शाक (तण सड ष्न्। 

<| छनि जोगनोव अनद्िमोम देवमा शटन् सद्द (नौतन शचि कत्रि यगनाघ्क शरोरीगप 
नेनोम कविग्रो्ठन; शखवाः माश कनोर्व वम्डोवत दनत्राभि-टेदङत्व द्रबदभौश ड टद गषटप्नतर क 

रटिनि येख्ठिग शटेटरश्प्लिन्। 



चतुदरश. सगः । २९८९. 

` हरिन्प्रगिश्याममुदयविग्यहः 

प्रकाशमान परिभूय देहिनः 

मनुष्यभावे पुरुष पुरातन 

स्ित' जलादण इवांशुमालिनम् ॥ ४१ ॥ 

चतयः। महष भम्कन्धम् भनृनकन्धरे वरहन्क्रिलावप्रघनेन वत्ता ( उपनचितं) महेत: श्रर्वान् 

महहामरां जगतीं समुज्जिहीर्षं' महावराहम् दव ( व्ितम् ) । वाचा--+म्कथः कन्धरः» समुन्िरौष्; 

महावराह इव ( स्यितः ) {॥ ४० 

न्वयः। { पनख्) दरिन्मणिग्यामम् उदयवियररं ददिः परिमृय प्रकाशमानः जनादश गु 

सान्निनिम् इव म॑नुध्भावे स्थितः पुरातनः पुरुषम् । वाचा-- > श्यामः >< वियः > प्रक्राजमानः भ्ण 

सानौ इव् < स्थितः परातनः पुर्षः।। १ 

मदहषेमेति। महषभस्य महाहषभस्य स्कन्ध इव स्कन्धौ अमी यस्य 
तम् । उपमानपूवंपदत्वाद् उत्तरस्कन्धनोपः । “ऋषभो हषभो हषः"? 
इन्यमरः। “स्कन्धो भुजगिरोऽ'नोऽस्तौ" इत्यमरः । त्रननकन्धरं स्थल- 
ग्रोवम् । “रथ ग्रोवायां गिगोधि; कन्धरत्यपि" इत्यमरः । वहच्छिलावप्र 
मदाशिलातरं तदद् घमैन कटिनेन वक्तसा उप्रनक्तिनम्। महाभगं दृषट- 
ग्तिभारवतीं जगतीं महीं मसुज्जिो दृष्टराजकाण्वात् ममुत्त- 
मिच्छम् । अत एव महतोऽणवात् जगतां ममुज्निहोषु म् उक्रविरेषण- 
विशिष्ट मद्धावराहमिव खितम्। बअरघंसाघम्यादियसमुपमा न रषः 
शब्द्मातसाधम्यणं तस्य विधानादिति रहस्यम् ॥ ४० 

हरिदिति। पन हरिन्रणिष्यामं सरकतमगिश्यामनलम् उदग्रविग्रह- 
सुटारमत्ति देहिनः मच्चान् परिभूय तिरस्कत्य प्र्राणम्ान, जलमेव ब्राग 
मुकुरः तस्मिन्, अ'शमालिनं सयमिव। मनुष्यभाषे मनुष्यरूपे स्थितं 
पुरातनं पुरुषं, यौ वद्र।तपोवननिवासो नारायणसङ्चरो नरो नाम स 
एवाघमिव्यथ : ॥ ४१ 

6० | नि मशीनृष् शक ७ दूल्थोव; छारोत्र वचन मर्“ व२३व्र् सप्रिनि; श्नि प्रि 

छौवरदटो शुभिवोत्र ठेक्रोवेनोषट्न ममृश्क ; छठवोर महोर्थव् द्रेष्ठ दनी पकात्र-मधरनाक २३८४ 

नोर सवि 

८५} ङिति मब्रक्खभर्मव्र छाग छामनाड, ठारौत्र द्तात्र मठि (पङ्कं अट्ठ कत्विप्र 

-पगौभामोौन ; अलकण मूकु्तर प्यमने द छषाली, (महेक्रगं मनूषृकणं अदशर (मह भूङन् चक्रयं (नव) 
4: 
[डमिह } 



४०० किराताजनोयम् । 

गुसक्रियारम्धफलेरलङ्कतः 

गति प्रतापस्य जगत्प्रमाथिनः। 

गणाः समासैदुरनोलवाजिन 

तपाव्यये तोयघना घना इव ॥ ४२॥ 
कुलकम् । 

ययाखमाग्रसितविक्रमाः पुरा 

मुनिप्रभावक्तततेजसः पर । 

ययु: त्षगादप्रतिपरत्तिरृट्दां 

महानुभावः प्रतिहन्ति परुषम् ॥ ४३ ॥ 

+ 

अन्वयः । गुसक्रियरम््मफन्तः चनद, जरवप्रसाधिनः प्रतापस्य गतम् अनौी्नवाजिन' गणाः तपान्यतर 

तोधचना घना इव (मदाचन्व) समासदः उावा-+-थ-त्त्ः .“ मतिः भनौलवाजी गै; > 

तौग्रचमेः घर; इव ममासैद् | ४२ 

थन्तयः। पुग ग्रघास्दस् आर््रसतत्क्रिमाः णर सुनिप्रमव्रचेततजतनः ( सन्तः) भप्रतिपत्तिमृदटतां 

यमृः। ( तथाहि) महानुभवः पौरुषः प्रतिदिन्ति, वाचा-- >< {क्रिनः परः -- तजाभिः * मृत 

मरभ्। महहनुभावन पौरुषः प्रतिदन्यत। ४३ 

गुविति। ररः क्रियारस्भागां फनः ग्रनङ्कतं मफतकर्मारमभ- 
मिल्ययः;। जगन्मरमायिनो जगदिजयिनः पतापस्य तजसो गति सानमतो- 
ऽस्य ब्धनाभे कलच्यत्वच्च युज्यतं इति सन्दमाभिप्रायः। पू्ीक्षविभषण- 
विशिष्टम् अ्रनीलवाजिनं शदताग्बम् ग्रज्ञुनं गणाः प्रमघादयः तपात्यये 
तोयघनाः तायभरिदा वापिका इव्यथः, पछरना मेघा इव, खद्टाच्तससमिति शेषः । 

समासेदुः अरवापुरिल्यय;॥ ४२ 

यथास्वमिति । पुरा पृवं खं स्रम् अनतिक्रम्य यथःम्बम् अह- 
मेवैनं जेख्यामोति अआगंसिताः काद्किताः कथितः वा विक्रमा यै; ते 
परे शत्रवः सुनिप्रभावात् क्षततेजसो हतप्रभावाः सन्तः अरप्रतिपर्तिम्नटतां 
मोद्ान्धतां ययुः । तथाहि महानुभावोऽतिप्रतापः पोरषं पुरुषस्य चेरित' 
प्रतिहन्ति नाश्यलि॥ ४२ 

8२। छव क्रत कथुन5 विनङ्षैवाष4 नष्श । डिनि वि्विज्रप्रो (ऊजव वदोव्रहलन | (समन 

वर्ष कलोम (मवपल् बर्न ठेनैषिडि शत्र, (रपति अंमरयप्ननानै१ उन् (महे अजख्द(नव्र निकट ठेगेष्िठि इरन; 



चतुद्शः सगः। ४०९१ 

ततः प्रजक् सममेव तव ते- 

रपेच्तितान्योन्यवलोपपत्तिमिः | 

महोदयानामपि सङ्न्रसितां 

सहायसाधाः प्रदिशन्ति सिद्खयः ॥ ४४॥ 

किरातसेन्यादुसुचापनोदिताः 
सम समुतपेतुरुपात्तर हसः । 

महावनादुन्म्रनसः खगा इव 

प्रठत्तपतध्वनयः गिलोमुखाः || ४५ ॥ 

अन्वयः | ततः धपेलितान्यौन्यवम)पपत्तिभिः तः तव घम प्रजं । (तथाहि) सदाग्रसाघ्या 

सिद्धः महोदध्रानाम् चपि सङ्रतितां प्रद्िगन्ति। वाचय--बनौपपत्तथः ते । प्रज; साध्याभिः 

{सिच्िभिः + त्रसिता प्रदिश्यते || ४४ 

शन्तय्ः। उभचापनादिताः उपान्तर हमः प्रत्रत्तपवव्वनयः रि्नोमुखवाः सहावनात् उन्नम्र; गाः 

इव किरातसेन्यान् सम समुत्पेतुः) वबादा--नीदितः उपान्त हाभिः -1- स्वानमि; रिनौम्सैः 

+ उन््रनोभिः शग; दव ~+ समुपेत ॥ २५ 

तत॒ इति) ततः एककस्य श्रण्ता अपतिता वाञ्छित 
श्रन्योन्यबलोप्रप्तिः अन्योन्यगक्तयप्र्ष्मः येः तेः प्रमधेः तत्र श्रज॒ने। 
क्रियाधारल्ात् मघ्रमो। मस्र युगपदेव प्रजद्कं प्रहतम् । भावे निर् । 
तथधाददि सद्ायस्ताष्याः सिदयः काय्यसिद्धयो मह्धोदयानां महानु 

भावानामपि। ङ्न वछरत्तिः व्यापारा येपां तषां भावस्तत्ता तां मद्घः 

वत्तितां सम्भ यकारितां प्रदिग्न्ति। श्रतो गगानामपि सम्भुधका्तं 
न दोष डति भावः ॥ ४४ 

किरातेति। उस्भिः हरह्भिः चापेः नोदिताः प्र्तिप्रा उपात्तरंहमः 
82। रूट चद्तरैःमैव् शधद्या्कछे खात कभ्िवोटिनि (व, खामिहे तिंष देङोप्वः खेयं कविय; 

ङ्ध मून्व्विनौ गोत्र यखोघ्व मक्षे 4८१ ञठशखांव रटे41 (मशक श्ठेल। वरः मरद्खवन्द् 

भूकषकोत्र नष्टे र्श्द्र) भा्क | मशक अध्टूनध्क (फिगर यदुनग८१२७ ॐ1र। द् इठेत। 

88 । खनव यमथुरम् गैवश्णव शुत्रन्णूट्व मङ्कि सासखव किव 4कट्या्मै जद्डूटन्र यङि दृत नित्क्रथं 

कव्रिट्छड ल्]निन। ( वषखडः) गश्।ग्रनोद) मिङ्षि मकन भर् गूख्वुगिश्ीट्कड मगरव्दड छघ्व क्मुयी कर्जिघ्डं 

(यदम कवि दोत्क । ( रखता; अम्ैद्नव्रड हे मबट्वङ (| (नोगादर् नष्श )। 

२७८-- कि 



४०२ किराताजु नोयम् । 

गभोररन्ध, ष॒ षश महोभृतः 
प्रतिखनेरुन्नमितेन सानुष । 
धनुनि नादेन जवादुपेयषा 
विभिदयमाना इव दध्वनुदि शः || ४६ ॥ 
विधूनयन्तो गहनानि भूरुहां 
तिरोहितोपान्तनभो दिगन्तरा । 

महोयसो वश्टिरिवानिलेरिता 

रव' वितेने गणमागंणावलिः ॥ ४७ ॥ 

अन्वधः। गभौररन्ध.षु महौगतः सानुषु प्रतिस: उत्रमितेन जवात् उपेवुध्ा धनुषी निनादेन 

दिभः विभिद्यमाना इव दध्वनुः। वाच-- ~+ दिभिः विभियमानानिः इव दध्वने॥ ४६ 

शरन्वध्रः। भर्हां गहनानि विघुनयन्तौ निरोद्धितोपान्ननभोदिगन्तगा गणमागे णावलिः अनिन 

ईरिता महोधसौ वष्टि; इव रव मितिने । वाचा + विधनयन्ता। दिगन्तरथा गणमागेणावल्या + 

द़रितया मरौयस्या ठा इव रवौ वितेने ॥४७ 

प्राप्तवेगाः प्रचन्तपत्रध्वनयः सच्ातपक्षखनाः शिलोसुखा बाण्णः । महावनात् 
उन््नसः कापि गन्तुसुत्स॒काः तथा उक्तविशेषणविश््टखच खगाः पत्तिष 
दव किगतसेन्यात् समं समन्ततः समुत्प तुः ॥ ४५॥ 

गभोरेति। गभोरर्न्धेषु गम्भोरगद्धरेषु महोश्तः सानुषु ये प्रतिना: 
तेः शसुत्रमितेन उत्यापितन टोघाक्ततेन जवादुपैषुष। प्राप्तवता धनुषां 
निनादेन दिशो विभिद्माना विदोमाणा इव दध्वनुः ध्वनिं चक्रुः ॥ ४६ 

विधूनयन्तोति । भसद्धं गहनानि वनानि । “त्रटव्यरर्यं विपिनं 
गहनं काननं वनम्" इत्यमरः । विधूनयन्तौ कम्पयन्तो तिरोहितानि 
खादितानि उपान्तानि प्रान्तानि नभोऽन्तरो्त' दिगन्तराणि च यया सा 
मगमामखावलिः प्रमघणर संहतिः श्रनिलेन वायुना ईरिता प्रिता महोयसो 
ठणिरिव रवं वितनं विस्तारयामास॥ ४७ 

६९ । नुकर नुद षर् पवाद निशिथिं नैक्र^कयुठ (व्भगालो गेदमकन् मश्वन श्डेट्ड (कशाऽ भैब्रटना< 

दक शक्रिममू्छषे काद्र कित्रोरटेनकरप्यनरै दङेव्ठ षषर्बिट्क ठे<गंखिड दरेष्ठ लाभिन । 

8७। बे्द्दट्ड्द्र शत्र शस्व्रसनो मोद्रममट्ङ (य मकन अछ दनि ठेर रेट लातिंग, वकनाैड 

धशैरिनाष् टीद1प्ठ सअञख्मिज छवि ददेग्र पि९७ने दितो कव्रिग्रारे (दन् नम कव्रिट्ड शोङ्रिल। 



चतुदश: सगः । ४० 

वयोरतूनामनिलाशिनः सतः 
प्रयाति पोषः वपुषि प्रदृष्यतः 

रणाय जिष्णोविं दुषेव सत्वर 
घनलत्वमौये शिथिक्लेन वमणा ॥ ४८ ॥ 
पतत्सु शस्वेषु वितल टोदसी 

समन्ततस्तश्य धनुदु धृषतः । 
सरोषमुल्केव प्रपात भौषणा 

बलेषु हष्टिवि निपातशं सिनौ ॥ ४९ । 

अन्वयरः। केतूनां वश्मौम् भनिलाशिनः स्तः ( तधापि) रणाय प्रहष्यतः जिष््ोः वएुषि पौषम् 

प्रयाति ( सति) शियनैन वन््ण। विदुषा व सचरः घनत्वम् इवे। वाचा-- 1 धिधिलः ब 

{¶हदिव ~- घनत्वम् इयाय ॥४८ 

भन्वप्रः। शस्तषु रोदसौ समन्ततः वितत्य पतन् ( सनष) धनुः दुध.घत; तस्य ( सम्बन्धिनौ ) 

भौषणा विनिपातशंसिनौ टरिः उका इव वनेषु सरोषः पपात । बाघा-- + भौषणया..-शहिन्या ददा 

अन्धग्रा इव +-पेनं॥ ४९ 

त्रयोमिति। ऋतनां त्रयीं षर्मासान् । “कालाष्वनोरत्यन्तसंयोगे" 
दितीया। अनिलाशिनो वायुभक्त स्य, कशस्य इत्यर्थः । सतः तथापि 
रणाय रणं कन्त ` प्रहष्यतः उत्सद्ट पानस्य “क्रियार्था” दत्यादिना चतुधा । 
जिष्णोः अजु नस्य वपुषि पोषम् उपचयं प्रयाति गच्छति सति शिथिसेन 
प्रयममिति शेषः । वम्णा कवचेन विदुषा इव अ्ननन्तरकरणोयं जानता 
इवेति उग्र क्। सत्वरं शोप्रं घनत्व हटृत्वमोपे प्रापम्, ब्र्यथ्ानुपोमा- 
दितिभावः। इणः कमणि लिट् ॥ ४८ 

पतत्खिति । शस्वेषु रोदसो द्यावा एथिव्यौ । “दावाप्रथिव्यौ रोदस्यौ" 
श्तयमरः । समन्ततो वितत्य पतस् सत्सु धनु; दुधृषतः कम्मितुभिच्छतः, 
श्रास्फालयत इत्यथः । धञः सनद्रन्ताच्छुटप्रत्ययः। “खरतिसूतिस्यति- 
धूञदितो वा इति विकल्पादिडभावः। तस्य श्लु नस्य सम्बस्पिनो भोष- 

6१। वयमथनटनत्र मवति वुक्रवन विकन्विंड कडवा -2खख नष्छोम्डन 9 रितरष्छरान या 

गिर कत्रि दाग ८यव्रिड गोरतो वृधि छापर भस कर्ष्ठि लौन्रिल। 

४८ ॥ असदन हप्र मान् ववर् दा,छ ८१ कृन् द्रेग्राट्न, र्षाऽ पृक्तार्थ उाहात्र य्व ररेल-८र् 

ग्ड ३देय् एटि । शखव्रार रोर शूरं भिरिल वरय, किखक्रटनत्र कग मक एतएव थाथ इटेन। 



४०४ किरातवाजनोयम् । 

दिशः ससुहचत्चिव विक्तिपच्चिव 

प्रभां रवैराक्रुलयत्रिवानिलम् । 

मुनिश्चचाल ल्षयकालदारुणः 

चिति सशेलां चलयत्रिवेषभिः ॥ ५० ॥ 
विसुक्तमाशंसितशवनिजये- 
रनेकमेकावसर' वनेचरैः । 
स निजं घानायुधमन्तरा शरैः 
क्रियाफल काल इवातिपातितः॥ ५१॥ 

अन्वयः । प्षयकारदास्णः मनिः इषुभिः दिशः समृत्न् इव रवः प्रभा व्चिपन् ईव ( ता) 

अनिलम् श्राकुलयन् इव सरलां {चतं चलयन् इव चदान । वाच कालन एव दारशदने मुनिना + 

सर्मृद्ता इव ~ विचिपता इव +शाकुलयता इव ( तया ) चल्पयता इव ठन् ॥ ५० 

अन्वयः । पराफ्रखितश्दनिज्लयेः वनेचरः एवेवसरः विमुक्तम् नकम् यायुषः स त्रिग्राफनम् 

भतिपातितः काननः इव अन्तर्! एररेः निजघान) वाचः पिसुक्तग् नकम् यायुधः नन क्रियाफलम् 

भतिपातितेन कालन इव निज््नं ॥ ५१ 

यत दति भोषण्ण। नन्दादित्वाह्लयः। विनिपातश्सिनौ विनाग्रास्ूचिका 
दृटिः उक्तविग्रषगण उल्क व बसेषु सरां यथा तथ्या पपात ॥ ४ 

दिश डति। क्षयकाल: कल्यान्तकान इव। "“स॑वन्त; प्रलयः करप; 
च्यः कल्यान्त इत्यपि” इत्यभरः । दारणा रौद्रः, सुनि; श्रजनः द्रषुभि; 
बाणे: दिशः समूहन्रिव एवच समान् दव अन्यधा तासां पारदर्मनं न 
स्यादिति मावः) रवेः प्रभां विक्िपन् इव अ्नन्य्ामा कथ न हृश्यत दति 
भावः । तथा अ्रनिलं वाुम्ाकुलयन् इषुभिः अन्तराले ग्राघग्यन् दव तस्य 
तथा गतिविचघातादिति भावः। सग्रीलां सिति चलयचिव कम्पयनिव 
तथा सुभेभादिति भावः। चचाल गतिमनरत्। सर्वत इवशब्ट्ः 
उतुप्रेत्तायाम् ॥ ५० 

४>। टन ७ नरहररलव्रोगिकरिक् दाशि शव्रमक्न नखि श्रेष्ठ नाभतरिन, छथन शरूव्राकनन- 
मबू९श्क जद्दुटनत्र ड्दरा महोदकः) वृष्टि रोदने रेका खादर मघ्तौल्म यमयुटेन्कुत्रि गसि ञडल। 

०० कद्नोछकाप्त्र छर मून्दिदनो पाकर (नहे रव्दून्--िक्नबृह् वक्जं ममोक्ड कगरा (सम, 
दवित्र ॐ] खिव्रकठ कश्रिग्रार्े (यन, वायु खरं योधन, सरि मगर] श्र कन्पिरु कब्िप्रीरे (यन 
एनिष्ड नाशिन् । 



चतुदटशः सग :। ४०५ 

गतेः परेषामविभावनोयतां 
निवार्थटिवि पदं विदूरगेः। । 
शं बभूवोपचितो हहत्फलैः 
शरेरूपरायेरिव पाण्डनन्दनः ॥ ५२ ॥ 
रिषः पयिन्याः ककुभां नु मण्डलात् 

पतन्ति बिम्बादुत तिम्मतेजसः ? 

सक्दिक्लष्टाटथ कामु कान्मनेः 
णरा: शरोरादिति तेऽभिमेनिरे ॥ ५३ ॥ 

अन्व ।.-पाग्ड नन्दन; परंषास् चअत्रिमावनोयतां गदे; पदः निवार्यः प्रर: व्रहतृफाजेः शैः 
उपार: इव भम् उपवित; वभू । वाच्य--पाण्ड नन्दनेन + उपचितेन ब्रूषे ॥ ५२ 

श्रन्वधः ।--एराः दिवः एथित्याः ककुभां सग्डल्नात् नु उल तिम्मनेजमः विष्बान् भ्र सक्तु 

विक्र् काम॑कात् मुनेः पररौरात् (वा पति) इतितं सनिमौनरे) वाच्--शरं; ~+ प्रन्यते, तैः 
भमिं ॥ ५३ 

विसुक्तसिति। अग्रंसितः काङ्क्ितिः णतनिजयो यः तः। अहमद्- 
मिकया गत्र विजिमोष्चिः इत्यथः। वनेचरः एकावसरं समकालम्। 
अत्यन्तसंयोग दितोया । विभुक्तं प्रयुक्तमनेकम् श्रागरुधम् जातातैकवचनम् । 
मोऽज्नः क्रियाफलम् अतिपातितोऽतिक्रान्तः काल इव अतिक्रान्तकालस्य 
कमग्यो निष्फलत्वादिति भावः) अन्तरा मध्ये शरे; निजघान ॥ ५९१ 

गतंरिति। पार्डनन्द्नोऽजनः परेषामविभावनोयतां लघुप्रयोगा- 
दन्यत्र गूदृप्रयोगाच्च अदण्यताम् श्रप्रकश्यतां च गतः विपदम् अनथ 
निवारयङ्धिः विद्ूरगेः दूरलच्छगः परमर्डलप्रविष्टुख दहत्फलः श्रायताग्र 
महालाभश्च । “फलं बाषाग्रनामयोः" इति जावतः । शरः उपायः सामा- 
दिभिः इव खशसुपचितः प्रदो बभूव । अत्र शब्द् मातघाघम्यात् प्रह्लता- 
प्रक्रत्चषः। उपमा इति केचित् ॥ ५२ 

दिव इति। शराः दिवौऽन्तगेक्तात् एथिव्या भूगोत्तादा कङ्भां 
मण्डलात् नु दिशां मण्डलाह।, उत तिम्मतेजषोऽकंस्य भिम्नात् मर्डलाद! ? 

८५। किग्राकतखिनीडो कत्ल छाग्र (मके यब्हून ठउथेन गद्ककग्रांकाच्को वट्नरक्री्यैत्र युगेगेर 

निक्षि दष्ट भवशत गवर दवि मवानेट्वरे (एकन कश्विटनन। 

५२। गोडधनन्न् चस्सन मामति छेनोग्रमनूट्डय शछाद्र गेध्तरत्र जनङ्र्वनोत्र, विशतनिवाक, पूर्भी, 

युश्श्कननानौ मरमकल शत्र) यङिमोव वृक्क श्टेग्र। ठेठिःनन । 



४०६ किराता नोयम् । 

गणाधिपानामविधाय निर्गते 

परासुतां ममविटारणैरपि । 
जवादतीये हिमवानधोमुखैः 
क्षतापराधेरिव तस्य पविभिः ॥ ५४ ॥ 
दिषां चतोर्याः प्रथमे शिलोमुखाः 

विभिदय देहावरणानि चक्रिरे | 

न तासु पेते विशिखैः पुनसु ने- 
रसुन्तुदत्व महता दगोचरः ॥ ५५ ॥ 

अन्वयः | ममाविदाररैः रपि गणाचिपानां पराश्रुताम् अविधाय रिगन; तस्य पिभिः क्तापराध: 
इव भघीमुखं; ( स्विः) जवात् हिसवान् नौये। वाचा--मस्मविदारणाः+ निगैताः + परविणः क्वता- 
पराघाः अचोसुखाः + हिमवन्तन् भरतौ: ॥ ५४ 

अन्वयः | प्रथमे शिलौसुखाः द्रां रेहावरण्यानि विभिद्य खाः सतीः चक्रिरे, तापर पनः मुन; 
विशिखः न पते। हि( तथाहि) भरसन्तुदत्वे महताम् भगीचरः। वाच्य--भिनीमुष्वं; या चतध; 
ववक्रिरं विश्खिाः न पतिर ॥ ५५ 

श्रथवा सक्तदिक्लष्टात् कामकाहा सुभैः गरोरात् वा पतन्तोति ते 
गका अभिमेनिरे ज्ञातवन्तः अन्यथा कथमसौ विश्ठमन्तधौय शरा 
सम्भाव्यन्त इति भावः । श्रत्र सवतः शरसम्मातदगनात् सम्भावनया पथि- 

व्यादोनाम् अन्यतमस्य भपादानत्वोत्प्रक्षा। साच प्रतोयमाना व्यच््ञका- 
प्रयोगात् । नुशब्द्ादयस्तु संशये ॥ ५३ 

गशेति। ममेविदारकेः श्रपि ममेस्थानानि एव विदारयद्धिः ्रपोत्यथः , 
गणाधिपानां परासुतां मरणणमविघाय अक्त्वा निगतः: तषाममन्य त्वादिति 
भावः। तस्य मुनेः पतिभिः गरेः क्तापराघः इव खानिकाय्याकरणात् 
सापराधे इवेत्यव्मल्षा। श्रघधोमुखेः सङ्खिः जवात् हिमवान् अतोये अति- 
चक्रमे, तत्र प्रविष्टमित्यधंः, लज्ितखय क्रचि्निलयनसुचितमिति भावः ॥५४ 

दिषामिति। प्रथमे प्रथमवुक्रा इत्यथः। शिलोमुख।; सुनिशराः 
दिषां देहावरणवमाणि विभिद्य याः क्तोः प्रहारान् चक्रिरे तासु क्तिषु 

०७} अॐमवेनैन् मटन करिनि--भत्रमक्न कि ख्डत्रौक्त वं गुगिदौ दडेट्ड खथेद। अर्क गजल दटेटड किशव्। 
मूनित्र मकु ममावह कशरू-क व। (१९ ९ रेपे भरि शडेट्रष | 

८8 । यस्दूटनत्र मैत्रम् मर्दरिकात्रेक रदेन उ भैवोदि गेरिनि्यव योनेनरङ्।त् न) क्रद् निर्भर इत्रत 

(८दन ( थङ््व कदी कत्रिप्ड >) श्रत ) कृञागत्रीप्था कदर जटदामूत्ते मप्व८नी हिभोष्म जटिकंम कत्रि 

हनिन। 



चतुटशः सग : । ४०७ 

समुभ्िता यावदगति निय्धतो 

सदेव चापात् मुनिवाणसंहतिः | 
प्रभा हिमांशोरिव पङ्जावलि 

निनाय सद्ोचसमुमापतेश्चमूम् ॥ ५६ ॥ 

अजिह्ममोजिषटटममोघमक्तम 

क्रियासु बह्वीषु पृधड नियोजितम् | 
प्रेहिरे सादयितुं न सादिताः 

शरो घमुत्साहमिवास्य विददिषः॥ ५७ ॥ 
अन्वयः। द्ावदराति (यथानद्ा ) ममुजक्तिता चापात् सह एव निश्धिती मुलिगाशसदतिः 

उमापते; चम् हिमाभौः प्रभा पड़जावनिम् इव सद्रोषं निनाय । वाव्य--+-समुजकितया + निष्यला 

सुनिवाणसंहत्या । चमूः प्रभया पद्धनार्वार; इव सद्ाचं निन्य । ५६ 

पनः पश्चात् प्रयुक्ते; मुनेः विगिखेः न पेते न पिष्टपैषणदोषापातादिति 
भावः । तथाहि अ्ररुन्तुदलं पोड़तपोडनं सतामगोचरो दहि! मन्तः 
पोड्तिपोड़ां न कुवन्ति इत्यथः । “न इन्यादुव्यसनप्राप्र' नान्ते नातिपरि- 
त्तम्?” इति निषेधम्मरणाटिति भावः। रसः व्रणं तुदतोति अर्न्तुदः। 
“त्रणोऽस्तियामोमंमसः” इत्यमरः । “विध्वसपोसतुदः” इति वखशप्रत्ययः । 
“्र्दि षदजन्तस्य सुम्" इति मुमागमः ॥ ५५ 

समुज्छितति। यावन्तोऽगातयो यावदराति “यावदवधारणे” इति 
भव्ययोभावः। यावदगाति यथा तथा समुज्फिता शअररातिसखम- 
संख्यया सुक्ता सुनिचापात् मह स्म्य एव नियतौ निष्क्रामन्तो । 
ताहक् तस्य कौोलमिति भावः। यातः शतरि ङोप् । सुनिवाणसंहति- 
रमापतेः चमूः हिमांभोः प्रभा पङ्जावलिम् इव सङ्गोचं निनाय 
प्रापयामास । दुह्ादिपाटान्रेयतिदहिकश्चकः॥ ५६ 

८८ । यस्छू८नव्र॒ यनम् यक्रद नव्रनम्न *दतमटलव (होवद्रम ममू (छम् कब्र (य् मक्न कड 

केरोति कव्रि्रार्लि, ग्व यक्रद ग्रमयूऽ शूनं ८मडे मकल कड दन गेखिडङ्रेलन।। ( वडः) 

यक्रङ्१ खं महम् दा ङ्ग यशर तोङ्ठ । 

०५ । हिमार्छव्र यङ] (वमन शक ज्ावलोप्क मूषिक कद्व, (ङ्नि (म्े मूनिघ्वनगौ अप्डू-नत्र नैक- 

मरशोद्रगोष्ड निमू क् ग्रहयतौ एगीप्र धमर श्टएरु वन ममूदनत्र इडेग्राह्े भमनभूरक ठेमागिखित्र एमूरिषष्क 
मूषि कत्रप्रं ए्लिल । 



४०८ किराताज् नोयम् । 

~ शिवध्वजिन्यः प्रतियोधमग्रतः 

स्फुरन्तमुगरेषुमयुखमालिनम् । 
तमेकदेशस्थमनेकटेशगा 
निदध्यरकं युगपत् प्रजा इव ॥ ५८ 

न्वयः । अनिद्यम् चन्म चमोचम् अक्रम" बह्वीषु किग्राप् प्रयक् निरीजिनम् भरस्य शरोचम् 

खउन्मातम् इव साद्दिनाः विद्विणः सादध्तुः नं प्रमेःस्रं। वाचा-भ जन्मः खाजिष्टः भमोघः पकम: 
+ नि्धोजि,; गरौीघः उन्ाह इव मारितः विहिडभिः+-न प्रसेहे ।॥ ५७ 

न्वध: | अनेकदेशगाः शिवध्वजिन्यः छम पुमय॒ग्वमान्िनम् एकररश्स्यः ( मुनिम् ) भकं प्रजा 

द्व युगपन् प्रतिधाषम् दरतः स्फरन्त निदध्य;। वाच--चरतकरंशगानिः शिविष्वजिनीभिः + मानी + 

दैशस्यः ( मुनिः ) चकीः प्रजाभिः इव + स्फगन् निदध्यं ॥ ५८ 

श्र जिह्वामिति । अजिह्म स्वर्पती गत्या वा अवक्रम् । अन्यत्र 
तु जिद्वाश्यानप्रतरत्तौ न भवतोति अजिह्मः तम् । अोजिष्ठम् ओज खिन, 
सारवन्तमं तष्टं च। उभयत्रापि ओ्रोजखिणब्द्ादिक्रन्तादि्ठन् 
“विन्मतोर्नुक्"इति लुक् टिलोप) अमोघम् अजनयम् श्रक्तमं 
निरन्तरव्यापारेऽपि :अक्तान्तं बह्धोषु क्रियासु छेदनमेदनपातनादि- 
कमसु पुश्रगसेदटेन निथाजितं कम्मनुगुणेन विनिगुक्ञमित्ययेः। अस्य 
मुनेः गरोघम् उत्साहम् इव वोरस्थायिभावभूतं प्रयल्लविगेष- 
निषेव्यः! माद्िताः कर्षिताः विदिषः शत्रवः मादयितु" प्रतिकत्तं' न 
प्रसेद्धिरे न शेः। तस्य रत्साहतत् एव शरवपं दुघएञ्च अभूत् 
दूति भावः ॥ ५७ 

शिवेति अनेकटेशगा नानारेशस्थाः शिवध्वजिन्यो हरसेनाः। 
उग्रेषवो मयखा इवेति उपमितसमासः अन्यत तु उग्रेषव इव 
मयखा इति मयरव्यसकादित्वात ममासः तेषां माला 

श्रस्यास्तोति ततर उगरेषुमयग्वमालिनम्। त्रोद्धादित्वादिनिः। एकदटेशस्थम् 
एकलतंव सितं मुनिम् अकं प्रजा दव युगपत् प्रतियोधं याघं योधं 
प्रति। “श्रव्ययं विभक्ति इत्यादिना प्रल्य्थं वोपसायामव्ययोभावः 
श्रग्रतः स्फरन्तं निदध्यः ददृशटः। यथा एकोऽ एकत्रैव सखितोऽपि 
नानादेशस्थानामपि प्रतिपुरुषं मम एवाग्रे वत्तत इति युगपत् 
प्रतोयते तदत् बाणवर्षं सुनि; अपि प्रतियोघं तथा एव प्रत्यभात् 
दत्यथेः ॥ ५८ 

०१। यस्दूटनद्र गैदमम्€ ठेरमोश्वर गदरल, इग्रलो, खट्माव, सक्र ऽ वर् विख्तरि विर्रोग्रस्त्रि खिव्र 

ख)ए्द् निघ्त्राजिंर ; शङ गणक ये मकल मत्र मङ् कतिर शात्रिन न)। 



चंतुट्शः सगेः। ४०९. 

मुनेः शरीचेण तद्यर'हसा 
बल प्रकोपादिव विष्वगायता | 

विध नितं भान्तिमियाय सङ्गिनों 
महानिलेनेव निदाचज रजः | ५८ ॥ 

तपोबलेनेष विधाय भूयसो- 
स्तनेरट्याः खिदिषृत्रिरस्यति । 
अमुष्य मायाविहतं रिहन्ति नः 

प्रतोपमागल्य किम् सखमायुधम् ?॥ ६० ॥ 
धन्वेयः। प्रापन् विष्के आयता उग्रदसा मनः शरोधेण माननेन निदाघज रम ४१ 

निघुनितः' तत् १५ सदना माल्तम् इयाय । वान्य निदानेन उजमा उवे विधूनितिन तैन वनन 

स्गिनी भानि; दृ ॥ ५ 
छन्वग्रः। एष तपौननलनन मूयक्षौः भद्ग्याः तनः विधाय उषन् निरस्यति खित्? ( ग्रता) 

पम् ( मने; ) मायाविद्धतः स्वक (डः) प्रयु प्रतौपम् सागन्यनः निदटन्ति किम? गचु--एनैन }- 

पवः निरस्य । माया-विन्तेनस्वन खानुव्रिन-निष्न्यत्॥ द° 

सुनरिति। प्रकापात् श्रमर्षात् इव विष्वक् समन्तात् ब्रायता ग्राग- 
चृता उग्ररहसा तोतव्रवगेन सुनः गरोाघम उक्तविग्रोपगेन महानिलेन 
वाल्यया निदाघजं ग्र्माख' सर्ज इव. विधूनितं व्याहतं तदूनं प्रसय्रानां 
सन्य, मङ्गिनोम् अनुबन्धिन्, श्रविच्छित्रामिति यावत्। ग्वान्तिमिन- 
वस्थानम् इयाय प्राप ॥ ५: 

अथ त्िभिविशेषकमाद-तप दत्यादिना। एष मुनिः तपोबलेन 
तपःसामध्यन भूगसो; बह्ोः ब्रहश्याः तर्: आत्मनः भरोराणि विधाय 
रुष्टा इषृन्निरस्यति स्वित्? चिपति किम्? अथवा रमुच श्रस्य मुन- 
मायया विदहतं प्रतिहतं ख' ख्वकोयम् इव श्रायुधं प्रतीपं प्रतिकूलम् आ्रागव्य, 
प्रत्याघ्वत्ये त्यथ; । नोऽस्माकं निदन्ति किमु? “जासिनिप्रहण” इत्यादि- 
सत्रेण कग्मणि षष्टो, गेषाविवक्तायान्तु दितोया ॥ € ° 

९५ । छने (वनन यप्याप्क तिवकद्ह्क शष श्रदयं स्ूविड श्छ (ष्य, (मछेकगे (मड मानापकमश् 
भिदटेमनिष्क्व् डीक्र टसूङ्रणे मगृनमालंममौ, 4क्टतनक खस्तूनध्क वुननद यध्ठाक (याक्तोत्रं मूष 

(पौगागन श्टेट्ड (विन। 

८>। (यमन खरि यवन वाडा) षाद द्ङ्ड दडेव्र निहावछनिड गेैनो१ त्गिर दर८्ठ भटक, (ऊमनि 

ध्कागैख्टव्र (यन शटुर्रिक् हरेष्ठ साशठ उोवव्वगनेनो नारय-माङि इता यमवदम दधश्ठ इरे नित्षव 

विवा श्टेःङ नाज्रित। 



४१० किराताज् नोयम् । 

हता शुणेरस्य भयेन वा सने- 
स्िरोहिताः खित् प्रहरन्ति देवताः । 

कथ न्वमो सन्ततमस सायका 
१ ~ © 

भवन्लयनेक्षे जलघेरिवोमयः ॥ ६ १॥ 

जयेन कचिदिरमेदय रणाट्- 

भवेदपि खस्ि चराचराय वा । 

तताप कौर्णा पसूनुमागेगे- 
रिति प्रतर्काकुलिता पताकिनो ॥ ६२॥ 

अन्वयः । ( यदा ) भस्य सुने; गुरूः म्यनवाहता देवता; तिरोहिताः ( म्यः) प्रहरन्ति स्वित् ? 

( अन्यया ) भरस्य भ्रमौ साग्रकाः जत्नघ्रेः ऊ्््र इव कथंनु सन्तस् भेके भवन्ति) वाच्य--हतानि, 

+ देवतानि; तिरीहितानिः प्रङ्ियनै) अमीभिः मावकंः ऊरकिभिः इव अनेकः भूयते |} ६१ 
अन्वयः । कित् श्रयः रणात् जयन विरभेन् ? शभ्रपि चराचराय स्वनि भवेत्; इति प्रत 

कलिता चरृपमृनमागेर: कौ पताकिनौ तताप। वाच्य ---{-श्ननेन विरम्येत ; स्वनि मूमेत: इति 

प्रतकक्रसितया + कौगया पताकिन्ण तेपे ॥ € 

तादति। यदा श्रस्य मुनः गुगेः णान्लयादिभिः इता श्राक्तष्टा 
वशोक्घता इति यावत्। भयेन दरेण वा। भयात् बिभ्यत्य एवेव्यधेः । 
देवताः तिरोहिताः सत्यः प्रहरन्ति सित् तत् कुतः? अन्यथ। श्रख्य 
सुने: अमो साय्रका जनेः अमेय दव कथं नु सन्ततमनके अमङ्भया 
भवन्ति ॥ ६१ 

जयेनंति। कच्चिदयं रणाच्जयेनं विरमेत् अ्रस्मान् जित्वा कच्चिदयं 
युडसुणसंहरेदित्यथेः। श्रपि चराचराय स्वस्ति भवेत् कंचित्। अपि 
स्थावरजङ्कम् जगत् न विनश्येत् इत्यथः अपिशब्दः सम्भावनायाम् । 
प्राथेनायां लिङ । इति प्रतकाः पूर्वक्ता ये वितर्कास्तेः भ्राकुलिना विह्लाः । 
अतः सहेतुकं विगेषणमाह--रपसूनुमागेगेः अजुनबःणेः कोणा नप्ता 
पताकिनो सेना तताप तापं प्राप॥ €र 

७०} हे मूनि उ्नोवधघ्न दख यकृ (तृष् ठेरनकन् करमर नव्रनमू$ निघ्करण कररिष्छःछ ङि? 

अथवा सामाए्व ओोप्र गत्र ठेङोत मारत विड इदग्र) यख्कनि खोघ्व् खाते मनवूरदवक खो मौरिगिष्कडे निश 

कत्िट्रप् ? 

७३ ॥ किश्व, (तदन्नं यै मूनित्र ३८१ व उद्व खाक्षे रटेव्र) यज्तनणोष्व शाङ्ग वामारितरिप्क अशो 

कदनिट्टन ? छाश) न श्टेट्ल, ॐ मकल यूनिमाद्रक कलविद ठेरद्वित्ाण्ति नि (कन मर समरदाक्र्णं 

अरि दडेट्डषष्ट । 



चतुटेशः सर.:। ४११ 

अमषिणा क्वल्यसिव क्षमाश्य 

मदोडतेमेव हितं प्रियं वचः । 

बलोयसा तद्दिधिनेव पौरुष 
बलत निरस न रराज अिष्षना ॥ ६२ ॥ 

प्रतिदिशं श्रवगाधिप्रलच्मणा 

विशिखसंहतितापितसूत्तिभिः 
रविकरम्लपितेरिव वारिभिः 
शिवबलेः परिमशण्डलता दघं ॥ ६४ ॥ 

%न्वथः। भमपिबा। समापय' सत्यम् इव मदोद्धतेन दधित प्रिर वचः इव वलौग्रसा विधिना पौ्- 

घम इव जिष्णुना निरम्न' तत् बनं नरराज। वाचा--+चमाग्रत्रश् क्रनयन दव ।-हितैन भ्िवरण वचसा 

ष + पौरुषेण इव निरम्द्न तेन वनन न रे । ६३ 

भन्वय;। प्रवमाधिपनच्छणा नभिखसहतितापितमूशिभिः गशिवत्रल; रविकरग्नपि्तः वारिभि, इव 

प्रतिदिशं परिमर्डलता दधै। गाचा-- + तापितमू्चोँनि भिवेवन्ानि रद्िकिरम्नेपतानि वरादैसि इव 

पःरमर्तलनां दधः ॥ €४ 

अमषिणेति। अमर्पिणा क्रोच्षवता न्षमाखयं णन्तिमाध्यः क्ल्यमिव। 
यथा, मदोदतेन पला हितं प्रियं वच; निरस्तं तिरस््तमिव। यथा, बसो- 
यसा बलवन्तरेण विधिना दषेन निरम्त' पोर्षमिव । यथ्रा, बलिष्ठदेवप्रति- 
हतपुरुषव्यापारस्य निष्फनलत्वादिति भावः! तथा जिष्णुना अजमेन निरस्त 
लिप्त" बलं किरातसेन्यं न रराज। मानोपमा।॥ ६३ 

प्रतिदिशमिति। श्रवगानाम् शअ्रधिपोऽघोशो ललच् यस्य तन वानर- 
चिद्छन । “क पिप्मवङ्कञ्जवग” इति । “चिड्ध' लच् च लक्तणम्” इति चामरः, 
अरजनेन विशिखसंहतिता पितम् त्तिभिरिति । विशिखा बाणाः, तषां संहतय 
समूहाः । “स्ियां तु संहतिठन्दम्” इत्यमरः । ताभिः तापिताः पौडता 
मून्तयो देषा; येषां तैः तथाभूतेः। शरनिकरकर्सितकलेवरिरित्यर्थः। 

५२। वर् मूमि संग्रलोरु क्रि यूषश्टेप्ठ पिक्ठ द्टेघ्वनकि ? प्रात्र उनरध्ठव्र मरते देप 

कि? ङेखारि नान रिजक विश्न श्ट खस्तूम-गन-रिकठ् अमवदमन) गर्िट्चु हङ्प्ठ नांतिन। 

७० (कषरिद्न छनकर्टक (समन क्रमोमाौश कार्या, मण्ड वाङ कर्क (पमन हिरि शत्र वाक 

4२९ वलवान् तदक" क (समन शरकषक13 निव्रख इदबर| निश्र्न इद्र, (कमन यमषव्न ऽ गार कुक गत्राङङ 

हःद्रौग् निःर9 रटेग्र गेषिनि। 



४१२ किराताञ, नोयम् । 

प्रविततशरजालच्छन्नविश्वान्तराले 

विधुवति धनुराविर्मण्डल पाण्डसुनी | 
कथमपि जयलच््मोर्भोतभोता विहतु 

विषमनयनसेनापक्षपात विषेहे ॥ ६५ ॥ 

इति अज्ञं माभिगमनो नाम चतुर्दशः सर्गः ॥ १४ ॥ 
क 

अन्वथः। प्रविततश्रजालन्छत्रविश्चान्तराल माण्ड सनौ प्रःविसर्डलं धनु; विधुवति भौतभीदव 

जयन॑न््ीः कथम् चपि विषमनय्नसेनापच्पाते विदहतं विधहे। वाच्--+भौदभौतयेव जगरलच्छा 

पच्तपातः तिह | ६१ 

शिवबलेः प्रमयथसंन्यैः कन्तभिः रविकरेण ग्लपित: तपः सथकिरणग्रोषितः 
वारिभिः उदकः श्व, प्रतिदिशं टिक्त परिभ्रर्डनलता, परितः चक्राकार- 
मर्लता इति खावत्। दे अधारि, प्रतिदिशं मर्डलाक।(रेग शित 
मत्यः । धाञः करसि लिट् । आतपतन्नह्ि नोरं परिभ्रमति तदह्नि 
एोड़तिसन्यं वश्वाभ इत्यथः, द्ुत{विलम्बिते छन्दः--“द्ुतविलम्बितमाद 
नभो भरो" इति लक्षणात् ॥ ६४ 

प्रविततति। प्रविततानि विस्ततानि यानि गरजानानि तः छन्न 
माच्छाटदितं विश्वान्तरालं यन तस्मिन् शरपूरितन्रह्याण्डोदरे पाण्डस्धनो 
भत ए्वाविमख्डलमाविभतमर्डलं घनुः। अविभ्ूतमिति तत्तो स्युताधस्य 

अनुप्रवेशणत् भरूतशन्दस्याप्रयागः । विधुवति कम्म्यति आस्फालयति सति 
भो तभोतवः६भोतप्रकारेव जयलच्छाः विजयो; कथमपि केनचित्प्रकारेण 
महता कष्टेन वा विषमनयनसेनापक्षपातं शिवसन्यानुरागः विद्ातु त्यक्त 

¦ विषे शशाक इत्यथ मालिनोहत्तम्,-- तज्लत्तण तूक्तम् ॥ ६५ 
डति किगताजनोय * »* चतुद्श-सगव्याख्या समाप्ता । १४ 

८६ । भिद्टेगन््कित] सगिर्थदट्सवे गवनिकटभ कडिङकय्मवद्र ट्य) (मोदक्द-ङनिर दौद्िरनित्र शप्र 

मर्व्वग्िट्ङ श्रि) काष्ड् सदशन कष्ठ लोगरिल। 

७८ । गदनन्तन सथन म॑बनिकल्र लक्रा्छारत् योषति क््चिप्र शो बछनोष्र शद्रः यामन 

कब्र लजिद्लन, उथन विक्डलक्छो (पन डोऽ दद्र (कानथक्घ्वर जिध्लोऽनघमनोत्र च्छ भत्रिडतै 

कवि मभरष र्ङ्घ्लन। 
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पञ्चदशः सगः । 

अथ भूतानि वावघ्रशरेभ्यस्तव ततसुः । 
भेजें दिशः परिव्यक्तमहेष्वासा च सा चलू: ॥ १॥ 

अपश्यदिरिषेशान' रणाच्िवहते गगः । 
मद्यल्ये व हि कच्छेषु संभरमज्वलित' मनः ॥ २॥ 
रखणिडिताशसथा तेषां पराङ्मुखतया तया । 

आ विवेभ छपा केतौ क्रलो्चर्वानर नरम् ॥ २ ।॥ 

त । ग्रथ श्रनन्तरं तत्र रणे भूतानि मवेप्रागिनः, हतः हतवानिति 
ठतरहा इन्द्रः । (ब्रह्मश गछतम क्किप् 1 तस्याप्त्यः पुमान् वा घ्रोऽन्जनः। 

“तस्यापत्यम्” इति श्रगप्रत्यय; । तस्य णरेभ्यः ततस्तु; अजिभ्यः । “ना जथ्- 

सुत्साम्” इति विकल्पादेलाभ्यामलोपामावः। मा चमू, उषव)ऽस्यन्त- 
एभिरिति इष्वसाः धनपि। “घनुञ्चापोऽस्वमिष्वासः” इवि हेमचन्द्रः । 
“अकर्तरि च कारक संन्नायाम्” इति करगे घञ । परित्यक्ता महान्त 
दष्वासा यया मा परित्यक्ताग्रुधा इत्यथे; । दिश मेज पन्तायाञ्चकं इत्यथः । 
त भूतव्राससेनापलायनयोः समुच्वयकथनात् भिन्रविषयः क्रियामसुच्चयो- 
ऽलङ्कारः । “गुण क्रियायोगपद्यं समुच्चयः” उति मामान्यलक्तमं, तस्य 

यमकेन संख; ॥ १ ॥ उपान्तयमकम् । 
अपश्यह्भिरिति। गमैः प्रमर्धै; ईणानं सखामिनं शिवं पुरोवरत्तिनिमिति 

भावः। श्रपश्यद्धिरिव रणान्निवत्ते निहनत्तम्। मावे लिट्! तथाहि-- 
कच्छ्र षु श्रापत्सु सश्च मेण साध्वसेन ज्वलितं तप्तम् । ˆतन्भमः माध्वसेऽपि 

स्यात्” इति विश्ठः। मनो सुह्यत्यव। अतः पुरोवत्तिनोऽपि अ्रदशनन- 
सुपप्दयत एति भावः॥२ 

ख {स्डतेति। खण्डिता ध्वस्ता आशंसा जयाण यस्याः तया, तर्षा 
गणानां सम्बन्धिन्या तया, अर तिसन्निङ्घष्टया इत्यथः । पराद् खतया रगवभ्ुख्येन 
पलायनेन इत्यं; । केतौ ध्वजे क्रत ्रारोपितः उच्चः उन्रतो वानरो 



४१४ किर।ताजु नोयम् । 

अआआस्यामालम्बा नोतेषु वश चुदरेष्वरातिषु । 
व्यक्तिमायाति महतां माहात्मामनुकम्पया ॥ ४ ॥ 

स सासिः सासुसूः सासो येयायेयाययाययः । 

लल लोलां ललोऽलोलः शशोशशिशुशोः शशन् ॥ ५। 
एकाररपादः। 

वासजिद्य' यतश्चं तान् मन्दमेवान्वियाय सः 
नातिपोडयितु' भगनानिच्छन्ति हि महोजसः । € ॥ 

नमान् येन तं नर' पुरुषं कपिष्वजमित्यय;। क्षणा कर्णा श्राविवेश। 
तटोयदुदभां दृष्टा स क्तपाविष्टोऽभूदित्यथः:। यमकालङ्क(रः॥ ३ 

ननु शतु कथः कर्णा? तवाह--प्रास्थामिति। बआ्राद्धां यत्नम् 
लम्बा । “राख त्वानम्बनास्थानयन्नपेक्लासु कथ्यत” इति विश्वः। 
वशं नोतषु कतुद्रेषु दुष्टेष रातिषु गतु विषधे त्रनुकम्पया कपया महतां 
राणां माहाव्मय'ः मद्दानुभावत्वं व्यक्ति स्फरतामायाति प्राप्राति। 

स्वपो रृषनिजितेष अरातिष्वपि करुण भूषणमेव महतामिति भावः॥ ४ 

स साकिरिति। सद्।घिना वत्तमानः सासि; सवडगः, असन् सुवन्ति 
प्रेरयन्तोति ्रसुसुवो बाणाः। “वु प्रेरण” इति धाता; “सत्सदहिष' इत्या 
दिना क्िप। श्रसुस्भिः मह वत्तत इति सासुस्ः सबाणः! अस्यन्ते 
चसिप्यन्ते गरा अनेनेति आप्तः धनुः, “अ्रकन्तरि च कारक संन्नायाम्" इति 
घज । आसेन सह वततत इति सासः सचापः । सतत्र “तन सहति तुल्ययोग" 
इति बहुत्रीहिः । येया यातव्या यानसध्याः। अयेया श्रयातब्याः याणं 
विनैव साध्याः) “अचो यत्" इति वत्मरत्ययः। येया अ्रयेयाश्च येयायेय। 
तषां इदयानाम् आये खणंगजादिनलामे याति प्राप्रोतोति येयायेधाययः। 
रयः शरुभावहदंवं यातोव्यययः। येयायेयाययश्च असो भ्रययञ्चेति येयाये- 
याययाययः। याधातोरुभयत्रापि “श्रःतोऽनुपसगः कः” इति कप्रत्ययः । 
अतो ललति विलपतोति कललः । “लल विलासे" पचाद्यच् । अल।लाई- 
चपलः शशिन ईशः शिवः तस्य शिषः स्कन्दः तं शृणाति हिनस्तोति 
प्शोप्रागिश्शोः क्रिप। शश्न् ज्जतगतिं कुठेन् शश्च ्नतगतो इति 
घातो; शदप्रत्ययः । सोऽजनो लोलां शोभ) ललो प्राप । “ला दने" 
कन्तरि लिट्। एक्षाक्तरपादः ॥ ५ 



पञ्चदशः सगे: । ४१५ 

अथाये हसता साचिश्ितेन सिरकोसिना | 

सेनान्या ते जगदिरे किञ्चिदटायस्तचेतसा ॥ ७ ॥ 

निरोष्यम् | 

मा विहासिष्ट समर समरन्तन्यस यतः । 

चत क्षशासुरगणेरगयोरिव कि यशः ॥ ८ ॥ 
पाटान्तादियमकम् । 

विवखदंशुस' ख घदिगुणोक्ततेजसः । 
अमो वो मोघसुद्गर्णा हसन्तौव महासयः ॥ € ॥ 

ताेति। सोऽजः तास्रजिद्य' भयक्तिष्टं यथा तथा यतो गच्छतः 
पलायमानान् इत्यथः । एतान् गणान् मन्दमेव अन्वियाय अनुजगाम । 
तथयाहि-- मन्तो जमो महानुभावाः भग्नान् ्रतिपोड़यित् न इच्छन्ति ॥ ६ 

अधथेति। अथाग्रे बलानामित्यथः। हसता तद्वङ्गदणशनात् स्मय- 
मामन साचिस्थितन तव्रिवारणाय तिथगृव्यवख्िनन। ^तियगथ साचि 
तिरः” इत्यमरः । स्थिरकौलिना स्वथमभङ्त्वात् इति भावः| 
किञ्चिदोषदायस्तं ख्िन्र' चेतो यस्य तन स्वकोयगणभङ्ग।त् ईषत् खिन्न चित्तेन 
सेनान्या स्कन्देन । “पार्वतोनन्दनः स्कन्दः सेनानोरग्निभू गहः" इत्य- 
मरः। ते गणाः प्रमघादयो जगदिरे उक्ताः। त्रीश्वगाभावात् निरोषय- 
मेतत् ॥ ॐ 

श्रय एकविंगतिक्लोकः स्कन्द वाक्यमेवाद--मा विद्ाघिष्टत्यादिन।। 
रन्तव्य रमणं क्रीड़ा । बहुलग्रहणात् भावे तव्यप्रत्ययः संयद्युदम् । 
“समुटायः सिय: संयतसमित्याजिसमिदुयुघः'' इत्यमरः । समे रन्तव्यसंयतो 
येषां ते समरन्तव्यसंयतः तुल्यक्रोड़ासङ्गरा इति तषां सम्बोधनम् । यु 
समरं संग्रामं मा विद्ासिष्ट न त्यजत । जद्ातेमाङि लुड्, मध्यमवदह्- 
वचनम् । क्षुख।: पराजिता श्रसुरगणा ये: तेः भवड्धिरिति रेषः। अगौः 
इव गशेभ्योऽन्धैः इव किं किमथे यशः चतं नाशितम् । नेतदयक्तं महाशूराणां 
अभवाटशानामित्ययेः ॥ ट | 

विवश्वदिति। विवसखदंशसंश्चं षेण सूथ्यकिरणसम्पवांण हिगुणोक्छतामि 



४१६ किराताज्ञु नोयम् । 

वनेऽवने वनसदां माग मागं म॒पेयघाम् । 
वागेर्बाणे; समासक्तं शङ्केऽणं फेन शाम्यति ॥ १० ॥ 

पादादियमकम् । 

पातितोत्तङ्गमाहार्म्येः स'हतायतकौत्तिभिः | 
गवौ ̀ कामापदं हन्तु क्रतमाद्तिसाहसम् ॥ ११॥ 

गोमूतिकावबन्धः। 

नासुरोऽयनवा नागो घरसस्यो न रानलसः। 

नासुखो ऽय नवाभोगो धरणिष्यो हि राज्जसः॥ १२ 
कि । ' तजां सि येषां त तथोक्ताः, मोघं व्यघं उदृगूर्णाः उद्यताः । “गुरौ उयमने 

दति घातोः क्मणक्तः। वो ब्रुष्माकममो महासयः स्वडगाः हसन्तीव 
+ (क) 

इत्यत्प्रे्ना। किं पलायमानानां खड् गेरिति हामः॥ 2 

वन इति । वनमदां वनेचरागामवनें रन्तफे वनं माम मृगमम्बस्धिनं 
मागें पन्यानम् उपेग्रुषां पलायमानानामित्यथधः । युषखाकमिति गेषः। बाणो 
ध्वनिरेषामम्तोति ते: बाणः ध्वनियुक्तेः। “वण संगनब्दन” इति धातोदेञ्, 

ततौ “श्र श्रादिभ्यः इत्ययप्रत्ययः। यरमकलत्वात् ववयोरभेद्ः उक्तच्च- 
रलयोडलय) म्तदज्जययोनवयारपि ¦ गलयामनोख्ान्तेः मविसर्गविसर्मयोः । 

सविन्दुका्जिन्दुक्योः स्यादमेदेन कन्नम्” इति। वाणेः शरेः समा- 
सक्तं समासच्जितम् भरगद्ःखं तत् केन गशाम्यतोति शङ्कु। केन उपायेन 
प्राम्यदिति विचारयामि इत्यध; ॥ १० 

पातितिति। पानितं शसितमुत्तद्रमादाव्मा उन्रतभावोये; तेः संहता 
श्राह्ृता त्रायता विस्डताः कान्तेयो यः तः, युप्माभिरिति जेषः का 
गु्वीमापदं हन्तुः न काचिदपि इत्यथः। श्रादत्तिः युडात्रि्त्तिः, सेव 
साहसं क्तम्, अरत; पापात् अन्यन्न किञ्चित् फलम् ्रस्तोति भावः। तदुक्त 
मनुना--“यस्तु भोतः पगहत्तः संग्रामे न्यते परः । भत्तयदृदुष्कत' किञ्चित् 
तत्सवं प्रतिपद्यत ॥ यच्चास्य सुक्ततः किञ्चिदमुत्राधथसुपाजितम्। भर्ता 
तत्सवमादत्ते पर्ठत्तदतस्य तु ॥'" इति ॥ ;१ 

नेति किञ्च श्रयमसुरो दत्यो न) नागो गजो वा परन्रगच्च न। 
® # ॥ © 

धर डव संखा यस्य सः धरसंखः पवताकारः। ब्रहायधरपवेताः' इत्य- 



पञ्चदशः सगः । ४१७ 

मन्दमस्यत्निषुलतां प्रणया मुनिरेष वः | 
प्रशुदत्यागतावन्ञं जघमेष प्रश्ूनिव ॥ १३ ॥ 
न नोननुन्नो नुच्नोनो नाना नानानना ननु । 

नुन्नोऽनुन्नो ननुन्नं नो नानेना नुन्ननुन्ननुत् || १४ । 

मरः! “संस्था व्यवस्याप्रगिधिसमाष्याकारर्त्यषु” इति वेजयन्तौ। 
रासो न । किन्यं सुखयतोति सुखः । सुखघाध्य दव्यथः। नवा- 
भोगोऽभिनवप्रयल्न', महोत्साद इत्ययः । शश्राभोमो वस्णच्छते पूगंता- 
यल्नयोरपो"ति विश्वः । धरणिख्ो भूतलचारो राजसो रजोगुणप्रधाना ना 
पुरषो हि, कित् मानुष दइत्यधः। “पुरुपा; पर्षा नरः । मनुष्या 
मानुघधा स्या मनुजा मानवा नराः" इत्यप्रः भरता न पलाघन्- 
मुचिदमिति भावः। मोस्ुचिक्राबन्धः ।--“वर्णानामेकरूपत्व' यय्ेकान्तर- 
मधोः । मोमूलिकति तम््राद् ष्सरं तद्विदो विदुः ॥” हति लक्षग्पात् | 
प।ड़गको्ठदये श्रद्द्यं क्रभेख विलिख्य एकान्तरविनिमयेन वाचन द्या 
निष्पत्तिरिति उदारः ॥ २२ 

मन्दमिति । एष सुनिद्ठ पया क्तपया इषु' नतां गत्वाभिव मन्दमम्यन् 
ल्िपन् वो युष्मान् पणन् ठव अागतावन्ञ' यथा तेरा जघनेषु प्रणुदति चाद 

यति । किमतः परं कष्टमिति मावः ॥ १२ 
नेति) पदच्छदस्तावत् । नना ऊननुत्रः नुन्नानः ना श्रना नानानना 

ननु। नक्रः अनुन्रः ननुत्रनः ना अननाः नुद्धनुन्रनुत् । अरघ योजना !-- 
उ नानानना नानाप्रकाराणि म्राननानि येषां ते, नामाविघास्या इव्यघेः। 
ऊमेन निलन नुच्रा कविद् ऊननुत्रायः यनान पुक्घ्ान। तश्रा--नुन्न- 
ऊनोयेनसनुत्रानो ना पुरुपोऽना नन्पुरुषः खलु । ऊनाद्वातः पनाय- 
मानस्तु जिं वक्तव्यमिति भावः । किख, नुन्नः इनः स्रामो यस्यस्वनुब्रनः,म 
न भवतोति ननुन्ननः। नजप्रस्य नन्दस्य सुप॒सुपेति मामः स नुन्ना 
विद्योऽष्यनुन्नोऽविद् एवं, ययमनुनष्ठासिकलादनुन्न( एवेति भावः । तया 
नुन्ननुन्ननुत् श्रतिश्येन नुन्ना नुत्रनुन्नाः, तान् नुदतोति नुन्ननुन्ननुत् अति 
पोडितपोडकः ना पुरुषः भरनेनाः निर्यषो न भवतोति, किन्तु सदा एवेति 
नात्तं नातिपरि्तम्” इति निषेधादित्यथः। अयन्तु नतादटग इति न 

पलाथितव्यभिति भावः । अ्रयभेकव्यच्ञनः। अन्लस्तकारस्तु न दोपावद्ः, 

“नान्ल्यवणेसतु मेदकः” इत्यभ्यनुज्ञानात् ॥ १४ 
२१-कि 



४१८ किराताजनोयम् । 

वर क्रतध्वस्तगुणादव्यन्तमगुणः पुमान् । 

प्रत्या द्यमणिः श्र यान् नालङ्ारश्च 7तोपलः ॥ १५ ॥ 
स्यन्ट्ना नो चतुरगाः सुरेभा वाविप्रत्तयः। 

स्यन्दना नो च तुरगाः सुरेभावा विपत्तयः ॥ १६ ॥ 
ससुद्कः । 

भवद्विरधुनारातिपरिहापितपीरुषैः | 
इटेरिवाक निष्पोतैः प्राप्तः पङ्को दुरुत्तरः ॥ १७ ॥ 
वैवशाककुजे शेलेऽलेशेजेऽकुकशाववे । 
यात कि विदिशो जेतु तुञ्जेशो दिवि कितया ॥ १८॥ 

प्रतिलोमानुलोमपाटः। 

वरमिति। क्षताः पूवेम् उत्पादिताः पञ्चात् ध्वस्ता नष्टास्ते क्रत- 
ध्वस्ताः । “पूवकाल'" इत्यादिना समासः) क्तष्वस्ताः गुणाः यस्य 
तस्मात् पु'सोऽत्यन्तम् अतिशयेन अरगुगो निगुणः पमान् वरं सनाकप्रियः, 
किचित् प्रिय इत्ययः । “वरं ज्ोवे मनाक् प्रये" इत्यमरः) तथाहि-- 
प्रक्त्या स्वभावेन श्रमणिः मणिरद्भितोऽनङ्घारः श्रेयान् । वच्युतोपनली 
स्चर्टरलो न चेवान् । “उपलः प्रस्तरे रत्ने" इति विश्वः पलायितुः 
ममरात् ; ब्रसम्रर रव वरमिति मावः। रत्र समानविषयारोपदी; प्रति- 
विम्बकरणादटान्तालङड्गरः ॥ ६५ 

स्यन्द्नादइति। स्यन्दन्ते प्रद्रवन्तोति स्यन्दनाः जवनाः, स्यन्दना: रथा 
नो सन्ति। नन्यादिलात् ल्य:। चतुरं गच्छन्तीति चतुरगाः तुरगा 
अरश्वानो सन्ति । सुरेभा गोभनखहणाः, सुरेभावा सुरगजाञ्च नो मन्ति) 
अविपत्तयौ विपत्तिरहिताः, विपत्तयो वा विशिष्टाः प्टातयः न सन्ति) 
अतो न मेतव्यमिति भावः । अतर पूर्वत्तराङगतानां विशेषणानां च उदेशो- 
देश्सोभरूतानां यथासंख्य सम्बन्ानुक्रमादयथासंख्यालद्ारो यमकेन संखूटः ॥१९ 

भवद्धिरिति । अ्रघुना श्ररातिभिः परिहापितानि ल्याजितानि पौरुषाणि 
ट; तेः भवद्धिः, भ्रकनिष्योतेः अर्केण संशोषितैः दैः ईव दुरुत्तरो दुस्तरः 
पङ इव पदे टुष्वोत्तिः प्राप्तः ॥ १७ 

वेतेति। वैतरणि वंशाः फलिन्यो वा शाकाः बरख कुजा तत्ता 
यस्मिन् तस्मिन् वैत्रशाककुजे शत्रुणा दुः प्रवेश्ये इत्यथः । “वेव दशफलिन्यो- 



पञ्चदशः सगः । ४१२ 

अयं वः क्रव्यमाप्रन्नान् दष्टपृष्ठानरातिना । 
इच्छतो शश्ुमताचारान् दारानिव निगोपितुम् ॥ १९ ॥ 
ननु हो मथना राघो घोग नाधमहो नु न 

तयदातवदा भौमा माभोदा बत दायत॥ २०॥। 

प्रतिलोमानुलो मादः । 

"ति विश्व; । “शाकबवेरवधका;” इत्यमरः । सेशेन स्तोक्षेनापि एजत 

कम्पति इति लेगेजः, स न भवतोति बअ्रलेगेजः तस्मिन्) अ्न्ताकम्यन 
इत्यथः । ^एज॒ कम्मन" पचाद्यच। न कौकतं नादत्ते इति ग्ङ्कः 
ग्रहसासुम्रघाः शत्रवो यस्मिन् तस्मिन् अङ्ुकण्ातवे। “कुक आदाने" 

पचाद्यच् । शलते पवेत । केषां भावः किन्ता कुस्सितता तया उपलतन्निताः 
मन्तः “कुत्सा प्रय]निन्दावितकंषु त्त पे किंशब्द इष्यत इति गणाप्वतः। 
विदिभो जेतु" यात गच्छत किम्? यातः सम्प्र लौर् । मध्यमपुरुष- 
चद्वचनम् । दिवि ख्गऽपि । तुख्ेश इति तष} सम्बोधनम् । तुञ्धन्त दति 
तज्राः हिंसका देन्याः, “तुजि हिंसायाम्” पचाद्यच् । तभ्य दंत्यभ्य 
दणत इति तुज्नेणः, ईगेः क्तिप्। तभ्योऽपि शक्ता इत्यधः | स्वगऽपि असुर 
{विजयिनां युष्माकमनत्र न्तुद्रस्यले स्तुद्रशता पलायनमनुचिरतमिति भावः ॥ १८ 

थेशे त्ति पनायनमेतदु वो न युक्तमिव्याह--श्रयमिति। अयम् 
ईशः स्रामो शिवः क्तेव्य' निष्पौ रुषत्वम् आपन्नान् प्राप्नान्, तथा अगातिनः 
द्टप्ष्ठान् पलायमानानित्य्रः। वो गुसान् खयताचारान् स्ललितत्रतान् 
द।गान् कलत्राणि इव । “ब्र् पुः भूम्नि दागः” इव्यमरः। निगापितु 
गोघ्भ्। ऊदिच्वादिड्विकल्यः। दारदोषं भन्तव स्वमहिम्ना युद 
संवरितुमिच्छति । ब्रत: कुत गुमःकमनथः इत्यः ॥ १९ 

नन्विति ननु इति आमन । हो इति श्राह्ननं) “ईड व्यस्तो 
ममस्तो च डतिप्तम्नाघधनाययोः। होङौी चवंविधोन्नयौ सम्ब इाद्वानयो 
रपि।॥“ इति विशः । मथन्तोति मघनाः, “मग तिलोडन” क्तरि न्यट्। 

राघन्ति समर्घा भवन्तोति राघः। राष्ठ सामथ्य” किप) घोराः क्रा 
गलतृणासिति भावः । नाथं महवन्ति परूजयन्तोति नाथमदहः । टगिग्रहणात् 
कश्मणि उपपदे क्रिप। तयन्ति रच्तन्तोति तयाः रक्तकाः, पचाद्यच। 

द(यन्तोति दाता; शड!; । “देप शोधने" क्तरि क्तः। वदन्तोति वदा 
वक्तारः । पचाद्यच् । रषं इन्दः तथदातवदाः। भौमा भयङ्कराः माभो;। 



४२० किराताजु नोयम् । 

किं लयक्तापास्तदेवत्वमानुष्यकपरिग्रहेः । 

ज्वलितान्यगुगैररवी स्थिता तेजसि मानिता ॥२१) 

निगितासिरतोऽभोको न्येजतेऽमरणा रुचा । 

सारतो न विरोधौ नः खाभासोऽभरवानुत ॥ २२॥ 

नञधमाशब्दस्य सुध सुपेति समाम: तान् ददतीति माभोदाः च्रभयप्रदाः. 

एवंविधा युयमिति शेषः । वत इति खद बवयोबसेदः । न दायत नुन 

श्या; किम् ? नु पृच्छायाम्। किन्तु शुद्धा एव। काङ्ः अतरानुसन्धेयः। 

“देप शोधन" लेट् मध्यस्तपुरुघबहव चनम् ॥ २० 

किमिति। श्रपास्तोऽवक्षोरिते टेवत्वमानुष्यकयोः परिग्रहः म्बोकार। 

तै: तः. श्रतिरेवमानुदैरिव्यः। मनुष्याणं भावो मानुष्यकम् । यापघात् 

गुरूपो्तमादञ ।' ज्वलिता उजज्चलिताः प्रकारिता इति यावत् ¦ 

अन्यगुणा असदृशगुणा टै; तैः, “श्रन्यौ विभिच्रसडश्ो" इति वैजयन्तौ । 

टमः भवद्धिरिति ओेषः:ः तेजमि प्रतापे स्धिता प्रतापेदश्ररणा मानिता 

शुरल्ाभिमानिता किमिति त्यक्ता) किसिति निलच्जैः पलायत इति 

भाव, ॥ २१ 

निगितति। र अरण मरणरद्धिनाः, निगितासिरतोऽवितौन्खेन्नः 
रतोऽमोको नि्ोंको सुखा तजमा उपनल्तितः सुष्टु च्राभासत दति स्वानासो 
रममोयः । पचाद्यन् । उलताऽत्य्स् चरतिश्षयेन मदवान्, रणभरसद्धिष्ण्- 
रिव्यः । “उतात्यर्थविकल्ययोः' इति विष्डः } इडो नोऽस्माकं विरोधो 

पटुः मारतो बनना नन्येजते न कम्पते, न वदनतोत्यघः। “पज कने 
त? । श्तौ भवद्धिरपि श्यातच्यक्नेव न चल्ितच्छभिति मावः, [एतम्भतं 

म{चरोघो सः इत्यत सनिसर्मपाटः । प्रतिलोमे निविंसगणडे “पदान्ते 
मविसमाविसर्मदोः'" इत्येताटशणकाव्ये एेक्यसीकारात् । भ्रन्ये तु इनः सथ 

व स्छाभास इनख्ाभारा दलेकं पटमाद्ः । केदिनु विरोषी शलुः पूवे 
विशेषणविगिटो न, रपि तु पूर्रवि्ेषण्विशिष्ट एतेति काकथन नकार- 
माषः परेतुसारतोन विरोधो न) न रतम् श्ररतम्, श्रतेन सद 

वर्तमानाः सारता मुनय; तान् ऊनयन्ति मारणैन न्यूनान् कुवेन्तोति 

स]रसोना टैत्यास्तषां विरोधो विष्णुः स नायम् । भरतः कथं पलायन्ते । 

न स्वाभासखः । खेन धनेन भाभासत इति स्राभासः कुवेरः सोऽपि नायम् । 



पष्चदशः सग. । ४२९१ 

तनुवारभसो भाखानधोरो विनतोरसा | 
चास्या रमते जन्ये कोऽभोतो रसिताशिनि ॥ २३ ॥ 

प्रतिलोमानुलखोभमेन स्रोकदयम् । 
६ 0 

विभिन्नपातिताभ्वोयनिशुद्धरयथवत्म नि । 
हतददिपनगध्रूातशुधिराम्ब्, नदाकुले ॥ २४ ॥ 
दवाकानिनिकावा द् 

बाडिकाखवखकादहिवा। 
काकार्भ भरे काका 

निषखमभवव्यव्यभखनि॥२५॥ 
ति © न~ 

दति सवतोभद्रः। 

न भगवान् भं नत्तत्त' राति । श्रातोऽनुपसगं कः। भरघन्द्रस्तदान् शिवो 
ऽधि न, प्रतः पलायनं न उचिर्तामत्यादः इल्य् पण्ष्टित्। एव क्रचित् 
पुस्तक पाटविर्रेषः। ¦ ॥२२ 

ननु श्रयं न चनततौति कथं ज्ञायते? तत्राह-तन्विति। तनुमा- 
वरणोति ध्राच्छादयतोति तनुवारं वमें। कमेखखण । तन वभस्ति भासन 
इति तर्नुवारभसः । “यस दीप्तौ" पचाद्यच् । भासान् तेजसो चारणा 
अाम्बता विनतन उन्नतन उरमा वत्तःस्थसेन उपलस्तिः। पएवंविध्राऽपि 

'्रपोरा धेययरद्ितः रसित्तन शब्दितनेव श्राति ग्रसतौति रसिदानो 
तस्मिन् । रेण एव विष्व्राण्हारिणोत्यथः। श्राभौच्छ शिनिः। जन्यं 
युबे। “युद्धमायोघनं जन्यम्" इत्यमरः । श्रभौतः निभांकः सन् कौ रमत 

५ ~ € ९. (6 ५ (र 

कः क्रोडति। यदि रमत तहि अयमेवेति भावः निभयक्ष्ारादेव भरस्य 
नि्यलत्वं निशीयत इत्यथे: । पृवश्चोकस्याय प्रतिलोमः ॥ २२ 

श्रथ पञ्चभिः कुलकमाह- विभिन्न त्यादिभिः। आहवं वििन्ि।- 
विभिन्नानि विद्ारितानि चरत एव पातितानि श्राश्वोया श्र्लममूहाश्चत 

ठि ॐ ( > 

तथा । “पूवंकाल इति समासः। ठः अण्वघमूद्ैः निरदानि रथानां 
वर्त्मानि यस्मिन् तथोक्ते । “छन्दं त्वश्ोयमाण्ठवत्''इत्यमरः । “कंगाग्वाभ्या 
यच्छावन्यतरस्या"मिति छप्रत्ययः । हतास्ताह्ता हिपा गजा एव नगाः 
= ११ ~ प तौ ] द् ¶ 

आलाः। “शेल्त्तौ नगावगो” इत्यमरः । तेः छयतानि उज्िनानि । 



४२२ किराताजं नोयम् । 

प्ररत्तशवविवस्ततुरगाक्तिप्तसारथौ । 
मारुतापुखं तूणो विक्र एटहतसादिनि ॥ ₹६ ॥ 

छोवतेः कम्मगिक्तः। "छ्छोः णडनुनासिके च” इति ऊटादटेगः। तानि 
रुधिरा ण्येव श्रसम्ब {न तषां नटः प्रवाहः ्राकुले व्याप्त ॥ २४ 

टेषेति । पुनख टवान् श्राकनयति उदोपयति उत्साद्यतोति टरेवाकानो 
तस्मिन् टृवाकानिनि। “कन दीप्तौ इति धातोष्यन्तात् णिनिः । यदा “कं 
शब्द्" इति धातौराडपृद्स्य भवषेस्यरि भ्राकानम् श्रागब्द्नम् ईषहनचन 
मिति यावत् देवानां तद्तोत्येः । काव।द्ः ईषदादो वाक्रलद्धः। “ईषदथ 
इति कुष्रब्दस्य कादेशः! तदति कावादे । “अश आटिभ्योऽख'” वाह्िका- 
पर्यायेण रपभरोदष्टनम् । वहेः पर्य्याये धात्व्ै(नदंभे र नल वह्तव्य 
वाहिकया क्रमप्राप्तरगक्रियया सुष्ठ शोभनं वथा तथा श्ररूकान् परान् जि- 
होत श्रमियुक्त योजयतोति सावत् । वाट्िकराखस्छकादास्तस्मिन्) य)ड- 
धम्म युद्धे उप्च्य्यत। “ग्राद्ाङड गतोदति धातोः विच्प्रत्ययः सूोमपा- 
प्रब्द्वत् प्रक्रिया। वाण्ब्ट्घाध। कं मदोदकमाकिरन्तोति काकार 
मटस््राविणः। किरतराङः पूर्वात् कमण्यस ¦; एवंविधा उभभरा गजघटा 
यत तस्मिन् काकारेभभरे। काका डव काकाः गह्य दति लक्षणा तषाम् 
श्रामन्तणम् । निस्वाः निमत्साह्मः भव्याः मौद्धाद्धः; तानुभयान् व्ययन्ति 
स छगवन्तोति निसखमव्यव्याः। श्व्यज संवरपी"। “श्रातोऽनुपममं कः" 
तः बभस्ति भासत इति निखवभव्यव्यभसवान् तरसिमिन् । 'श्रन्येभ्याोऽपि दृश्यन्त 
दति क्रनिप । सयत श्चमयात् मवंतामभद्राख्यश्ित्वन्धः । यथाद् दण्डो ! 
""तदिदं मद्ताभद्र् भ्चमसं यदि सर्त इति । उद।रस्तु। ''श्रट्टकोचतुषटयं 
लिखित्वा ततर सोकं क्रमेण लिखित्वा मवेतो वाचनात् सवंतोभद्रः'' इति । 
अतर पुस्तकान्तरे एवम्माटः- चतुष्कोहठ चतुरदईवन्धक्मेण श्राद्यपक्तिचतुष्टये 
पादचतुष्टयं दिलिख्यानन्तरपः'क्तिचतुषटयेऽप्यधःक्रमेख पादचलुषटधलेखन 
प्रथमासु चतष्षु पक्िषु प्रथमः पादः सवंतो वाच्यते, इडितोयादिषु दितौय 
इति।॥२५ 

प्ररत्तेति। प्ररत्त्वेभ्यो कृत्यत्कवन्धेभ्यो वित्रस्तः ्ुभितेः तुरगः 
्राल्चिप्ता श्रवधृताः सारथयो यतर तस्मिन् । तथा मासतेन त्रपूर्णः व्याः 
तूषोरः निषङ्ग : विक्रुष्टाः भब्दायमानाः, इताः ताडिताः सखादिनस्तीरङ्किका 
यतर तस्मिन् । यदा मारतापूणत्णोरविक्षष्टा श्!कषिंता, श्रत एव इताः 
मारिताः सादिनोऽश्ववारा यत्र तस्मिन् ॥ २६ 



पञ्चदशः सग: । ४२३ 

सस त्वर तिदट्ेनिबल्यः 

सदरामषनाशिनि, 

त्व गराधिककसन्नाटे 
र्मकत्वम कष ति॥ २७॥ 

दति श्रदभ्नमकः। 

असुरं लोकविवासविधायिनि महाहै 

युष्राभिसत्रतिं नोतं निरस्त मिह पौरुषम् ॥ ३८ ॥ 
कुलकम् । 

दति शासति सेनान्यां गच्छतस्ताननेकधा 

निषिध्य हसता किचित् तश्च तवानकारिणा ॥ २ ¦ 

निरोष्टमम् । 

सुनोषुदहनातप्नान् लच्जया निविहत्सतः । 

शिवः प्रह्नाटयामास दािषेधदिमाम्ब् ना ॥ ३० ॥ 
सस्व ति । संसक्वानां मस्ववतां रतिदे रागप्ररे नित्यं सदसा मभग्रः- 

नाम् श्रमघंनागिनि त्रोघहारिगि त्वग्या उत्सरेन अधिकं कमन्ते 
विकसन्तो नादाः यत्र तस्मिन् रमयतोति रमकः। रमधालोः बुञ। 
तस्याकादृणः तद्ावो रमकत्वम् । रणकम्प्रणा पररच््रकत्वम् अक्ति श्रपनु- 
टति वौर्णं परस्परम् रत्सादं रणकमगा स्फोरयतोत्यश्रः ॥ २७ 

श्रासुर इति । एवंवि श्रासुरे असुरमम्बन्धिनि लाकवित्रासिघाधिनि 
लोकभयद्गरे महाहवे महायुद्धे युखामिः उत्रतिं हदं नीतं प्रापितं पीरपं 
प॒रुषकमं निरस्तं नाभितमिद संग्रामे ॥ २८ 

इतोति। इति इल्य' सेनान्यां स्कन्दे शासति चरान्नाप्रयतोति अनेकधा 
गच्छतः पलायमानान् तान् गणान् निषिध्य निवाय अन्धकारिणा रेण 
किद्धित् इस्ता तस्थे खितम् । भावे लिट् ॥ २८ 

मुनोति। सुनेरिषव एष दहनस्तेन आआतप्तान् पोडितान् त्रा लज्जया 
रणभङ्गगत् शालोनत्व न निविदव्सतो निवत्तिंतुकामान् । “वधयः स्यसनोः” 
इति विकल्पात् परस्मैपदम् । तान् गणान् शिवः निषेधः मा मेष्टमा पलाय- 



४२४ किराताजञ् नोयम् । 

दूनास्तं ऽरिवलादूना निरेभा वह मेनिरे। 

भोताः शितशराभोताः शङ्र तव शङ्करम् ॥ २१ ॥ 

पादाद्यन्तवयमकम् । 

महैषुजलधी शतोवत्तमाना टुशत्तरे । 
प्राप्य पारमिवेशानमाशष्वास पताकिनो ॥ २३२। 
स वभार रणापेतां चलू पश्चादवस्िताम् | 

पुरः सूव्थादमाहत्तां छायामिव महातकूः ॥ २२ ॥ 

मुञ्चतीश्े शरान् जिष्णो मिनाकखखनपूरितः । 
दध्वान ध्वनयन्नाशाः स्फटचन्निव धराधरः ॥ २४ ॥ 

तति निवारणवचनं स एव हिमाम्ब, मोतोदकं स एव प्रह्नादयामास। 
रूपकालङ्कारः ॥ २० 

दूना इति। दरूनाः शरतप्ताः। “ल्वादिभ्यः” इति निष्ठानत्वम् । 
रिवलात् गत्रवलात् ऊनाः ऊनतरला;। “पञ्चमो विभक्ते इति पञ्चमो। 

निरेभाः निःशब्दाः । कुतः भता; त्रसाः, कुतः यतः गोतः तोन; रः 
अभोताः अभिव्यापराः। इणः कमणि छः। सं गग्णाः सव रगो ्राङ्रम् अभ 
वचमन सुखकरं शड्रं गिवं वड् यथा तथा मैनिरे अमन्यन्त ॥ ३९ 

सहेष्विति । दुरुत्तरे दुस्तरं गत्रो: सम्बन्धिनि महेषुजलघौ महति 
बागसागरे वत्तमाना पताकिनो सेना ईमामं सवं प्रार' परतोरमिव। 
पारावारे परावाची" इत्यमरः! प्राप्य आआश्रश्वान् प्राणितिस्ि॥ ३२ 

सदति। स शिवा रणापेतां रणादपहत्तां पराञ्च खोभ्रूताम् श्रत एव 
पदात् एष्ठभागे अरवख्ितां चमू पुरोऽग्रे सितः सथ्य खव्यकिरणः तस्मात् 
पअपाठत्तां पाव्रन्तां हायां सद्धातस्ः इव वभार । छायां तर्रिव अआआत्मक- 
रणां तां चमू" न सुमोचेत्ययः॥ ३ 

सुख्तोति। ईशे इर कत्तरि जिष्णौ अजन विषये शरान् मुञ्चति 
सति पिनाकस्य शिवकामकस्य स्वनेन ध्वनिना, पूरितधगधरः इन्द्रकौीत 
स्फ़.टद्रिव विदोखमाण इव इत्यत्प्रे्ा । आप्रा दिशः ष्वनयन् शब्दयुक्ता 
कुवेन् दध्वान शब्दमकरोत् “दिशस्तु ककुभः काष्ठा जाभाश्च हरितश्च 

साः” इत्यमरः ॥ २४ 



पश्दशः सगः । ४२५ 

तद्रणा ददश्रु्भोमिं चिचसंस्था इवाचलाः | 

विस्प्रयेन तयोयु चिवसंस्या इवाचलाः ॥ ३५ ॥ 

हिचतुधंयमकम् । 

परिमोहयमाणेन शिचालाघवलोलया । 

ङंष्णवो विशिखश्रं यी परिजद्धे पिनाकिना ॥ ३६ ॥ 
अवदन् पविणः शम्भोः सायकेरवसायक; । 
पाण्डवः परिचक्राम शिक्षया रणशशिक्षया ॥ २७ ॥ 

म्रयन्तयमकम् | 

चारचुञ्चुश्चिरारेचौ चञ्चच्तीरसचा र्चः । 
चचार रचिरश्चारु चारेराचारचञ्चुरः ॥ ३८ । 

वचरः । 

तदिति । भौमं तयोः हरार्डवयोस्तत् प्रसिद्धं गणाः प्रमधाः 
चित्रसंस्था; चित्ाकारः श्रचलाः भेला इव । तथा चित्ने श्रासेख्ये संस्था 
स्थितिस्षां ते चितरसस्थाः चित्रलिखिता इव अचला श्राश्यवशात् निना; 
सन्त विस्मयेन ददृशुः ॥ ३५ 

परोति । गन्नालाघ्रवल्लोलया अभ्यासपाटवातिशयेन ₹ईतुना परि- 
मोदयमान व्यामोहयता । “्रगावकमकाचिन्तवत्कन्तंकादि”ति परस्मैपर 
प्रासे “न पादमि? द्रत्यादिना तत्प्रतिपेघादाव्रनेपदं गानच् । “गेविभाषा' 
इति छत्स्थस्य नस्य वा णद्म् । पिनाकिना रेण जिष्ोरजुनस्य इयं 
जष्एवे विश्खिश्रेणो वाणखुङ्क(तः परिजद्ध निरस्त! ॥ २६ 

वेद्यन्निति । पार्डवः श्रजुनः श्रवसरायकंः श्र वसानकर; । स्यतेखंन्तात् 
रव ल्प्रत्ययः। सायकर्बाणेः श्स्धोः पतिणः शरात् ब्रवद्यन् खर्डयन् । 
दयत; शटप्रत्ययः। “श्रोतः श्यनि” इति श्रोकारलोपः। शक्तया शक्तं 
प्रभवितुमिच्छया उत्सारनेत्ययः, रणे यित्तया अभ्यासेन च परिचक्राम । 
उत्साष्टनेपुष्याभ्यां चचारेव्यथेः ॥ ३७ 

चरेति! चारं गतिविशेषेः वित्त इति चारदच्च्ुः । “तेन वित्त- 
खुञ्ुपचणपी” इति चच्युपुप्रतययः। चिरमारेचयति रिक्लौकरोति शतन् 



४२६ किराताज नोयम् । 

स्फरत्पिशङ्गमीर्बीक धनानः स द्दनुः 
घतोल्कवानलयोगेन तुल्यमंशुमता बभौ ॥ २९ ॥ 
पाथवागाः पशुपतेरावन्र विंशिखावलोम् । 
पयोमुच इवारन्ध 1: साविवोमंशुसंहतिम् ॥ ४० ॥ 
शरदि विधयोवीमुदस्तां सव्यसाचिना । 

करोध मागणेर्मागं तपनस्य विलोचनः ॥ ४६१ ॥ 
तेन व्यातेनिरे भीमा भोमाजु नफलाननाः | 
न नानुकम्पा विशिखाः शिखाधग्जवाससः ॥ ४२॥ 

ग्रह्लायमकम् । 

दति चिरारेचो। चञ्चतखनतथोरस्य वल्कलस्य रुचा प्रभया रोचत इति 
सुचः शोभमानः । “इगुपध” इति कः। रुचिरः सुन्दरः । चञ्च ययते ग्गं 
चरतोति चञ्चरः। चरतयंङन्तात् पचाद्यच “चरफनोख" इति नृमा- 
गमः। "यङोऽचि चः' दति ग्रो लुक् । अआाचारस्य गुद्धश्यवह।रस्य त्रो 
अश्म भ्राचरितः स सुनिश्चास् वथा तथा चारेशक्रादिवन्ः गतिविगै- 
अत्तार “चारः पियालचन्न स्यह्रतौ बन्धाप्रपपथौः" इति जिश्ठः। 
द्रल्रः॥ ३८ 

स्फरदिति। स सुनिगजुनः स्फ.बन्तो पिशङ्गो पिशङ्वणा मोरवो ज्य 
यस्य तत् तथोक्तम् । “नदयतञ्च" इति कपूप्रत्ययः। हबनुर्गाण्डोवं 
धूनानः कम्पयन् । खल्व भ्रननस्तन छतो योगां येन तन ्र'शमता 
श्रवेण सूयण तुद्य' वभौ । उपम। ॥ ३५ 

पार्यति। पाधवालाः अञजुनशगः पशुपतविशिखावलों गरनङ्कातं 
मवितुरियं सावितौ ताम् अण्ुखंहतिं किरगसम्तूहम् अ्ररन्धु; निबिडाः 
पयोसुचो मेघा इव श्रावत्रुस्तिरोदघः ॥ ४ 

शरेति) विलोचनः शविः सव्यन सचते समवेलोति तेन मय- 
साचिना च्रजनेन उदस्तं चिप्राम् उवो' महतीं शरहष्टिं मान णेः शरं विंधध- 
निरस्य तपनस्य मागे रुरोध भआावत्रं ॥ ४९१ 

तनेति । तंन शि्रेन मोमा भयङ्कगः तथा भियो भयस्य माजंनं निरासः 
तदेव फलं प्रयोजनं येषां तानि आननानि श्रग्राणि येषां तषां ते भोप्रजन- 
फलाननाः। तथा शिखाधराः मट्राः तषु जातानि िखाधरजानि बहणि 



पञ्चदशः सगे: । ४२७. 

दयुवियद्वामिनोौ तारसंरावविहतश्रुतिः । 
डेमोषुमाला शुशुभे विदु्रतामिव संहतिः ॥ ४३ ॥ 

इति गृट्चतुथपादः 

विलङ्ा परविणां पत्तिं भिन्न शिवशिलीमुखेः। 
ज्यायो वोय्यसुपागित्य न चकम्पे कप्रिध्वजः ॥ ४४॥ 
खगतोशरगे युक्तो हरिकान्तः सुधासितः । 
दानवर्षी क्रताशंसो नागराज इवावभौ ॥ ४५। 

8 पो 

श्र्यतयवाची ¦ 

तानि वासांसोव वासांसि पत्ता येषां त ग्िखाघधरजदाममः मगरपरसिस 

दत्य; । विशिखाः बाणा अनुकम्यय क्तपां क्त्वा न व्यातनिरै इति न किन्तु 
पनुकम्पयव इत्यथः। श्रनुजिष्टत्सुत्वादिति भावः। सम्भाव्य निर्म दौ 
प्रतिषेधो इत्यक्तम् ॥ ४२॥ श्लायमक्रम्। 

दुयरवियदिति। द्यां स्वग वियटन्तरित्तञ्च गामिनो व्यापिने दुयनिय 
दरा क्षिनो हितौयाप्रकरणे यितादिषु गग्यादेनामुपसदहुनात्समःमः ' 
तारेण उच्छस्तरेण स्रावेण विदतास्ताडता विडाः खुतयः कणप यथा सा 

धोक्ता। देम खेममयो इषुमाला शिवगरावल्िः विदुरतां संहतिरि 

उक्रविशेषणा विदुपरन्सासा इवं शुशभे। चतुघप्रादवणानां त्रिपाद्यां सम्भ 
वात् गूट्चतुथपाद मादः ॥ ४३ 

विलङ् ति | ग्र वशिलोमुखं प्रलिगां पटति निजगश्रगबलिं {चसलन् १. 

अतिक्रम्य भिन्नो विदः कपिध्वजः अजनः । ज्यायः प्रगस्तम । "त्दप्र्रास्यसी- 
ज्यायान्” इत्यमरः । वोय्य' सत्वम् उपाखित्य अवस्थाय मन चक्रम्पं न 
चचाल, किन्तु तान् सन् अ्रवतस्थौ इत्ययं; ॥ ४४ 

जगतोति । श्रश्त्रयवाचो स्ञोकोऽयम् । तत्र आ्राटौ भ्रगराज इति 
पदच्छ दमायित्य प्रथमोऽ्घौऽभि्ोयते। ईशस्य रणो युक्तः, गक्तः. अन्यत 
जगतोशरणे भ्रुरक्तगो युक्तः खितः विधिना इति शओेषः। हरिः सिं इव कान्ता 
मनोहरः, अन्यतर हरोषणं सिंहानां कान्तः ्रावासदानात् प्रियः! सुष्ट दधाति 
यालयति प्रजा इति सुघा। क्िजन्तः। श्रसितः क्ष्णवः, ततो विशघण- 

समासः । अन्यत्र सुधा लेषद्रव्यविगेषस्तदत सितो धवलः, दानवर्षी बहुप्रदः 



गष किराताज् नोयम् । 

विफलोक्ततयनस्य च्षतबाणस्य शम्भुना । 

गाण्डोवघन्वनः खेभ्यो निश्चक्राम इताशनः ॥ ४६ 

स पिशङ्जटावलिः किरन् 

उरु तेजः परमेण मन्यना । 

ज्वलितीषधिजातवेदसा 
हिम लेन समं विदिदु्तै ॥ ४७ ॥ 

छतागंसः क्षतजगाभिलाषः। अन्यत्र दानवदत्यः ऋषिभिः इना कमिन 
च क्ता श्रागशंसा नान(फनलाभिलाषो यस्मिन् मन नरोऽजनः। अगराजः 
हिमवान् इव जगति आवभो इति एकोऽथंः ॥ # ॥ (१) श्रथ रेरावतसाम्य- 
मुच्यत । जगतीं भुवं ष्यन्ति तनकुवन्तोति ते जगतोः रात्तसाः तषां 
रण: तत्र युक्तो विदह्धितः समथः । हरिकान्तः इन्द्रप्रियः। उभयत्रापि ममान- 
मेतत् । सुधासितः अ्ररखतष्च्छः एकत्र गोतलः, अन्यत वणत इति विषेकः । 
दानवं घनप्रदो मदस्रावो च | क्रतागंभः उभयत क्तज्िगौषः पा; नाग- 
राज द्रव श्रावभौ इति इितोयोऽथेः ॥*॥ (र) च्र गेषौपस्यसुच्यत । जगतो- 
भरता भूरक्तगे मुक्ता नियुक्तः टवेनति भेष: ! “भरणं ग्हरत्ित्रोः" इत्यमरः, 
हरिकान्तः कष्णम्रियः। उभयत्रापि तुच्यम्। सुष्टु दघतोति सुधा, वसुघा 
दति केचित्। एकदटेगग्रहणात् ससुद्।यग्रहणम् ¦ तत्र मितो बड; । “षिडः 
वन्न क्ः। अन्यत्र सुधया चअरसतन सितो ब्दः अख्रतप्रिय इलत्यघधः। 
दानवाय ऋषयश्च ईलेच्योय तैः लताशंसो विहितप्रशसः, उभयत्रापि 
तुर्यमेतत् । सौऽजनः नागराजः गेष इव श्रावभी इति तीयोऽ: (२) ॥५४ 

विफनलीति। गन्ना तवास्य श्रतं एव विफलोक्ततयतस्य निष्फल- 
प्रयन्नस्य गार्डन घनुयस्य तस्य गार्ड वघन्वनाऽजनस्य । वा सज्ञायाम् 

इत्यनङ्ादेशः । खेभ्यः इन्द्रियरन्धेभ्यः। “खभिन्दरिये सुखे खगे” इति 
विष्व;। इतागनाऽग्निः निखक्राम निष्रान्तः क्रोधादिति भावः॥ ४६ 

स इति । पिग्रद्गजटावलिः पिगद्धजटाजटः परमेण उतृक्ल्टेन मन्युना 
क्रोधेन उरु महत्तेजः किरन् विल्िपन् सौऽज नः ज्वलिता ओषधयः ठण- 
ज्योतौंषि जातकेदा टवाग्निश्च यस्मिन् तेन हिमशज्ेन समं तुल्य हिमद्वि- 
रिति विदिद्यते हिमाद्विवद् शशमे इति विम्बप्रतिबिम्बभावोपमा ॥ ४७ 



पच्चदटशः सग: । ४२९. 

तशो विशिखानवदयमते 
् स 

शमस रगवेगशालिने । 

प्रययन्ननिवाय्वौय्यतां 

प्रजिघायेषुमघातुक शिवः ॥ ४८ । 

शम्भोधनुर्मण्डलतः प्रह्त 
तं मण्डलादशुमिर्वांश॒भत्त : । 

निवार्यिष्यन् विद्धे सिताषवः 

शिलोमुखच्छायहतां घरिवोम् ॥ ४८ 
+ ^ ¢) व 

धनं विदाय्या नवासापृमं 

ससारवाोऽयुगलोचनस्य । 

घनं विद्य्थाजु ननागपुगं 
ससार वागोऽयुगलोचनस्य | ५० ॥ अक्घवनिः। 

प्रातश्र इति। गिठ; छन विशिखानवयतं स्वर्डयत रसातेममलिनं 
दगासंरम्भगोभिने अस्स पायाय खप्रम् च्ल्यथम् अनिवाय्यदे।च्तां निजा- 
मिति शेषः । तसं प्रथयन् दग्यन् । किन्तु अघातुकम् श्रमारकम्। “नष- 
पत” इत्यादिना हन्तेशुकञ् | इष जातावेकवचनम्, प्रजिघाय प्र्ुयुज 
“हि गतो" इति घातालिर् । “हरचङि" इति कुत्सम् ॥ ४८ ॥ 

प्रास्मोरिति। सिताष्वोऽज्ुन -गस्मौधनुमर्ड नता धनुग्गइन।त् प्रद 
निच््रान्त तम् इषुम् चण्ठमत्तरकस्य मण्डलात् प्र्तमंशुसिवे अतापि 
इषुवल्नाताव्रेकवचनम् । निवारयिष्यन् निवारयितुकामः। निश्राय 
क्रियायां रि तस्य शत्रादटेणः। धरित्रीं भुतं ग्िलोमुखानां छाया जिले 
सुखच्छायम् । शच्या वादल्य” इति नपुसकल्वम् । तन तरतां व्याप्तां 
विद्र कछतवान् । शरजालच्छायाखतां धरित्रोमकरोदिव्यघः। उपमा- 
लङ्कारः ॥ ४ 

घनमिति। शअ्रयुगलोचनस्य विषमनेतरस्य शस्य श्रलोचनस्य । लाच्य- 
तेऽसौ लोचनः । कर्मणि लु्रट्। न लोचनः अलोचनस्तस्य ग्रलोचनस्य 
अचान्तुषन्नानविषयस्य सम्बन्धो सारो बलं बाणः शब्दः ताभ्यां सारवागाम्ां 
स्थिरशब्दाभ्यां स वनत्तेते दति ससारबाणः बबयोरमेद व्यक्तम् । न युज्यत 



४३० किराताज् नोयम् । 

रुजन्मदषुन् बडघाशुपातिनो 
मुहः शरीपैरपवारयन् दिशः । 
चलाचलोऽनेक इव क्रियावशा- 

न्महभिसङ्के बु बुधे धनञ्जयः ॥ ५१ ॥ 
विकाशमीयुल गतौशमार्गगा 
विकाशमोयुज गतीशमागयाः । 
विकाशमोयुज् गतौशमागगा 
पिकाशमोयुज गतौशमागणाः ॥ ५२ ॥ 

ङुत्ाधोति अ्रय्ुक् सङ्गरद्धितः। क्विप । बागः शर: जातावेकवचनम् । घनं 
सान्द्रम् अजु नस्य वाण्पूगः णरनत्रातं विदाथ्य विभिद्य चनं निविडम् विदाया 
भूसिकरुप्रार्डया लताविशेषः श्रज्ुनाः ककुमहक् काणा नोन्सरेयका 
घूगाः क्रसुकास्तपाम् । “विमाघा हनत्नत-- इत्यादिना दन्द कवद्नातः। 
विद्। ख अज्नवागपरगः सस(र विविग इत्य्ः। ख गताः; यद। 
तदानौमैव ग्रुगलाचनस्य शरज नस्यत्राणः ससाद इत्ययं; ॥ ५० 

रुजन्नित्यादि। बहधा आशरुपातिनः गोघ्रम् श्रापततां महेषन् मुद् 
भरो; जन् भच््यन् । तथा दिग्रश्रापवारयन् ब्राच्छादयन् क्रि्रावभात् 
तत्तद्रतिवशात् युद्धकमीयत्ततथा चलाचलोऽतिचञ्चना धनज्ञय।ऽज्नः 
महपिसङ्: अनको बहक दवे वुवुधे ददे ॥ ५१॥ 

विकाग्भिति। जगतगस्य पएथ्िवोपतेरल्ननस्य मागण बाणाः विकाश 
विस्ताग्मोग्रुः। तथा जगति लोक ईशमागखाः गम्भराः विक्रागं विषम- 
गतिमोधुः प्रापुभङ्गमोप्रुरित्यश्र;ः । वथा जगतीं एवो श्यन्ति तनकुवेन्तोति 
जगताप्रा दानवाः ्रातोऽनुघमग कः” तान् मारयन्तोति जगताश 
मारः । च्ियतखयन्तात् किप् । तेचतें गराः प्रमरधयाश्च जगतोगशमागेणा 
विकाशम् उल्ञासं इषमोयुः प्रापुरित्यधः । श्रहो टेवेऽपि श्रस्य परक्रिमप्रसर 
दूति विस्मयादिति भावः। तदानीं माग्यन्तोति मागण; अन्वघकाः। 
क्तरि लुट् । जगतोशसखय तरैकोक्यनाघस्य मागणाः भ्रन्वप्रकाः णिवद्र्टारो 
देवर्ष्यादयो वोनां पक्तिणां काश्नो गतिरतेति विकाम् श्राकाणमोयुः दिद 
सया इति मभावः। महायमकम् ॥ ५२ 



पच्चदशः सगः) ४३९१ 

सम्पश्यतामिति शिवेन वितायमान 

लच्छ्रीवतः चितिपतेस्तनयस्य वोय्धम् । 

अङ़गन्यभिन्रमपि तत्विटां मुनोनां 
रोमाञ्चमच्चिततर बिभराम्बभूवुः ॥ ५३ ॥ 

इति यद्वनं नाम पञ्चदशः सग: ॥ १५॥ 

षोडशः सम॑; । 

तत; किराताधिपतेरलघ्- 

माजिक्रियां बोक्ता विहद्मन्य् : । 
स तक यामास विविक्ततक - 
शिर विचिन्वन्ति कारणनि॥ ?2॥ 

सम्पश्य रामिति । इनो गिषेन वितायमान विस्तायमाणम् । ^^तनात- 
यकि" इति वैकल्पिक अआअकारादेशः। न्च्छ्ीवती जययोमरतः। 'मादुध- 
धायाः'” इत्यादिना मतुप मस्य वकारः। कितिपतस्नयस्य श्रजुनस्य 
वोय' भोय सम्पश्यतां तक्तविद्ामपि दहरेरग्रावतारोऽयमिति विदुपासपि 
किमुत अन्येषाभिति भावः। सुनौनाम अङ्गानि गात्राणि अभिन्रम् 
भ्रविरलम् अरञ्चिततरम् अतिर्चिरं रोमां रामहषं बिभरास्बभरवुः वञ्च; ' 
""भो्ो" इत्यादिना विकल्पादाम््रत्ययः ॥ ५२ 

इति किरातानज्ञु नाये पञ्चदशसगन्धाख्या समाप्ता ॥ १५ 

तत इति। ततोऽनन्तरं किगताधिपतेः सम्बन्धिनोम् अलघीं गुवोम् 

अआलिक्रियां रणकमं वोच्छ विघ्रदमन्य॒विदकोपः विविक्लो निष्कनङ्कम्तक 
अषहोन्नानंवा यस्य सोऽज्लुनः कारणानि रणभराशक्िकारणानि विचिन्वन् 
विशन् । इतोलयं वच्छमागप्रकारेण तकंयामास श्रभ्युहितवान् ॥ १ 



४२२ किरावाल्लु नोयम् । 

मद्ख तिश्यामितगर्डलेखाः 
क्रामन्ति विक्रान्तनराधिरूढाः। 

सहिष्णवो नेह यधामभिन्ना 

नागा नमोच्छायमिवाकस्तिपन्तः ॥ २ ॥ 

विचिता चिवयतेव भिन्नां 

रुचं रवैः केतनरल्भासा | 

महारघीघेन न सिरा 
पयोदमन्द्रधनिना धरिवी ॥ ३॥ 
समल्लसतप्रासमहोमिमालं 
परिसफ रद्ामरफनपरक्ि। 
विभिन्चमय्याद्मिहातनोति 
नाप्वोयमाशा जलघेरिवाम्भः ॥ ४ | 

क 5 ^ ८ 8 ध 

अरय वयोविंश्तिश्घोकंवितकमेवाद्-- मटेत्यादि। इास्मिन् युदेमद- 
स्रतिभिर्म॑दप्रवार; श्यामाः सत्ता इति श्यामिताः गर्डलेशखाः कौल भाग 
येषां त विक्रान्ताः पराक्रमं कुवन्तः। क्तरि कः। “जरो वोरय 
विक्रान्तः दत्यमरः। तगर्रधिरुटाः सर्ष्णिवो स्गभरत्तसाः युधां 
गुडानामभिन्नाः गिक्िता इत्यथः । कदुग्रोगात् कमणि षष्टो। किञ्च 
नगानाम् उच्छ्रायं पवेतानःसौमव्यम् । घञन्तेन उपसगेस्य समारा नोप- 
ख्ष्टात् घञप्रत्ययः। “विग्ेयुवोऽनुग्रसम'' इत्यद्ानुप्रमं इति निपेधात्। 
श्रा निवन्तः प्रतिषेव्रयन्तः इव य्थिताः, तश्रा उन्नता इत्य नागाः मजाः 
इद् स्यामे नक्रामन्तिन चरन्ति यथा युद्धान्तरेषु ठति भेषः। एव 
मुत्तरत्रापि सतत द्रष्टव्यः, तथापि क्रं मे शणक्तिद्धासोऽवभिति सवत्र 
तात्पय्यौयः ॥ २ 

विचित्रेति) विचित्रा नानावणंया कंतनानां रन्नानि तेवां भामा 
प्रभया भिन्नां संवलिता रैः रुचं कान्तिं चितरयता विचित्रव्णी' कव्व 
स्वितनेति कंतनीौब्रत्यनिमित्तेयसतप्र ला । पयोदमन्द्रध्वनिना मेघगम्भोर- 
घोभेण महतां रथामामोषेन समूदेन धरितो न सनत्रिर्डा न भ्राहता॥३ 

ससुल्लसदिवि । इह युद्ध प्रासाः कुन्ताः । "प्रास कुन्तः” इत्यमरः । 



षोडशः सग; । ४२२ 

हइताहते्ये इतभोमघोषेः 
समुज्छिता योद्ध,भिरभ्यमिवम् | 
न हेतयः प्राप्रतड्च्िषः खे 
विवखदंशुञ्वलिताः प्रतन्ति ॥ ५ ॥ 
अभ्यायतः सन्ततघुमधघूम 

व्यापि प्रभाजालमिवान्तकस्य । 

रजः प्रतर्गा्चरथाङ्गनुच्नः 
तनोति न व्योमनि मातरिश्वा ॥ € ॥ 

भूरणुना रास्भधूमरण 
तिगेहिते वत्म नि लोचनानाम् | 

ते महोभ्य इव तेषां मानाः मसुन्नमन्तया यत्र तत्समुन्नमग्रातमदहोर्मिमानम् । 
चामराणि फेना डव नामरपफोनाः तधां पडक्रयः परिस्फ रन्त्यथ्ामरफनानां 
पडक्तया यत्र तत्तयोक्तम् । अ्रश्वोयम् श्रण्वसम्ू वन्दे त्वभ्वोयमाश्ववत् 
इत्यमरः। जललयेग्म्भ इव विभिन्नमय्याटम् उन््रय्यादम् उच्छ इन्त ग्रध। तध 
प्रागा दिगा न च्रातनोतिनं आघ्रणीति॥ 8 

हतेति । हत प्रहरत श्राद्त विष्यत। दन्तेलीटर् मध्यमपुर्षवद््- 
वचनम् । “शअनुद्रात्तोपटेण” इत्यादिना अनुनामिकन्ापः। श्राहतन्यत्न 

कसः प्रयोगामम्भरवेऽपि दन्तै; स्वाभाविकमकमकलत्वस्य म्रनपायात् अकमक 
त्वस्य चातर विवन्तितत्ेन कमनित्रच्यव तत्रिक्ठत्तः “आङ्ग चमहन 
दत्याव्मनपदम्। इत्येवसुदता; प्रगस्माः भौमश्च वाषा येषां तेर्वादभि 
योध्रैः अभ्यमित्रम् अमितानमि ममुजभिता सक्ता विवस्वतोऽ शुभिः प्रति- 
फलितेरिति भावः। ज्वलिता दौपिता अतएव प्राप्रास्तड्तां ल्विष डव 
त्विषो याभिम्ता रेतघः णव्वाणिखे न पतन्ति। मसुन्नसन्तो न टृश्यन्त- 

दत्यथः । “हेतिः स्यादनु” इति विश्वः ॥ ५ 
अभ्येति। अभ्यायतो वीरान् दन्तुमभ्यागच्छतः। इण श्प्रत्यय 

रन्तकस्य कालस्य मम्बध्ि सन्ततं सततं घमवत् धमस्चर' व्यापि व्यापकं प्रभा- 
जालमिव स्थितं प्रतूषषनगवद्धिरण्वेः रथाङ्ःः रथचक्र नुन्रप्ररितःरजा 
मातरिश्वा मरुत् व्योमनि श्रन्तरिक्े न तनोति न विस्तारयति ॥ ६ 

२८--कि 
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४२४ कि गताज्ञु नोयम् 

नास्त्यव तेजखिभिरुतसुकाना- 

मङ्कि प्रदोषः सुरसुन्दरौणाम् ॥ ७ | 

रथाङ्ग सक्र डितमश्वरहेषा 

हन्ति मत्तदिपन्र हितानि । 

सङ्षयोगादिव मूच्छितानि 
छाद् निर्ल्नन्ति न दुन्दुभौनाम् ॥ ट 
अस्मिन् यशःपीरषलोलुपाना- 
मरातिभिः प्रलय रसं चतानाम्। 
सृच्छान्तरायं सुद्रुक्छिनतति 
नासारणशोतं करिणोकराम्धः | < ॥ 

भूरेणनति । अतत आद्वे रासभो गदभः तदद् धसरण ईपत्प।ग्डना । 
रामभ गदभः खरः” इत्यमरः। “ईषत्प्राण्डस्तु धमर” इति च। 

भ्ूरेणना रजसा लाचनानां वत नि चन्तुमाग तिरोहित मति तजख्िभि- 
स्तजस्विषु वोगेषु उत्स॒कानां वोरवरणाघम् श्रागतानामित्यथधः। प्रनितोत्स्- 

काभ्यां ठतोधा च इति विकल्पात् ठतोया । सुरसुन्दरोणाम् अङ्धि दिवसे 

एव प्रदोषा रालिमुम्वं नास्ति अन्धकारवश््वात् दृ्टस्तिरोधानात् रातिश्मः 
स्यादिति भावः ॥ ७ 

रथाङ्गति। रथाङ्गमक्रोड्तिं रथचक्रकूजितम् श्रण्वानाञ्च ईषा 
द पितानि गब्द्ितानि। “त्रष्वानां हषा दषा च निख्नः” दृत्यमरः। 
घदन्ति महान्ति मत्तदिपानां दह्धितानि। “हितं करिगजिंतम्" 
इत्यमरः । सङ्कषेयोगादिव परस्पगस्यद्वामम्बन्धादिव मूष्धितानि त्रि 
गतानि सन्ति। “नपसकमनप्रमक” इत्यादिना नपरसमककभेषः । दुन्दुभौनां 
भरोणां दद निपौषम् । “सखाननिघोषनिद्ाद' इत्यमरः । न निगह्नन्ति 
न तिरस्क वन्ति ॥ र 

्रस्मित्रिति। श्रस्मिन् रणे यश.पोरुषयोखलुपानां ग्घ नाम् अरत एव 
अरातिभिः प्रत्य रसम् उरसि । “प्रतेरुरसः सप्तमो स्यात्” इति समासान्तः । 
त्ततानां विद्धानां सम्बन्धिनं मूच्छछव अन्तरायो रणविन्नस्तम् श्रासारशोतं 
वषघाराशोतलम् । “धारासम्पात आसारः" इत्यमरः। करोणां शोकर 
एवाम्धः कत्त सुडर्नोच्छिनत्ति न नाशप्रति ॥ < 



षोडशः सग: । ४३५ 

अरृढःनदोनामुपचोयमाने- 
विदाग्यद्धः प्रवो ध्वजिन्या; । 
उच्छायमायान्ति न शोणितं; 
पद्करिवाग्यानघनेस्तटानि ॥ १२० ॥ 

परिन्नते वक्षसि दन्तिदन्ते: 

प्रियाङ्शोता नभसः पतन्तो । 

नह प्रमोह प्रियसाहसानां 

मन्दारमाला बिरलोकरोति ॥ ११। 

निषादिसन्नाहमगिप्रभी षे 
परोयमामे करिशोकरग । 

अकत्विघोन्मौलितमभ्यदेति 
न स्वगडमाखग्डलकामकस्य ॥ १२ ॥ 

असगिति। अखडः नदना नटानि उपचौयमानेः उपचयं नयमानः 
प्रा ष्वजिन्याः पदवौ' विदारग्रद्धः दुःमच्चारां कुवद्धिः। “विदूरयङ्िः 

इति पाठे विदूरं दूरमच्चागं कुवंद्धिः च्राश्याना इषच्छष्काः) “सयागादे- 

चात। घातोयरवतः” इति भ्यायतनिष्ठानत्वम् । घनाः मान्द्रास्तेः आ्राश्यान 
प्रन; शोणिता; पङ्क{रिव उच्छ्रायं छः न ब्रायान्तिनप्राप्रवन्ति॥ १० 

परोति। इह रणो दन्तिदन्ते गजटन्तेः परिक्षत ताडति वक्नमि नभसः 
पतन्तो प्रियायाः अङ्क इव णता गाोतना सुखखकरो मन्दागमान्ता सुरमक्तति 
्रपः। प्रियं साहसं येषां तषां प्रियसाहसानाम् । यतो गजाभियाधिना- 
मिति भावः। प्रमोहं प्रहारसरुच्छीः न विरलोकरोति न मन्दोकगोति॥ १. 

निषादोति। करिणां गोकर्ण पुष्करतुषःरेण परोयमाणे व्याप्यमाने 
निषादिनो हश््यारोदाः । “हस्तपारोद्धा निषादिनः” इत्यमरः । तषां 
सत्राहा: कवचानि तषां मणिप्रभौषे रलांशजाले अ्रकस्य तिषा तजसा 
उन्मोलितम् उत्पादितम् । आखण्डलकासु कश्य इन्द्रधनुष; । “्राखण्डन्तः 
सहस्ा्तः इत्यमरः । खण्डं न म्रभ्यटेति ॥ १२ 



४२६ किराताज् नोयम् 

मशोश्रता पच्चवतेव भिन्ना 

विगाह्य मध्यं परवारणेन । 

नावत्तमाना निनदन्ति भोम- 

मपां नि्ेराप इव ध्वजिन्यः ॥ १३॥ 

महारथानां प्रतिदन्लयनोक- 

मधिस्यदस्यन्दनमुत्यितानाम् । 
> [स् 

अआट्नूललन रतिमन्यनेव 
@. ९3 

3, © 

मातङ्हस्त ति यते न पन्याः॥ १६8 ॥ 

घ्रतोत्पलापौड इव प्रियायाः 

शिरोरुहाणां शिथिलः कलापः । 

न वह भारः पतितस्य शद्नो- 

निषादिवक्ञःस्यलमातनोति ॥ १५ ॥ 

मङोति। प्रत्तवता मपत्तण महोभता रैनाकन इव परवारणेन 
पात्रगजन म्य विगाद्ध प्रविश्य भिन्ना लाभिता ध्वजिन्य सम्] ध्वजिनः 

वाहिनो सेना इत्यमरः | श्रपां निषधः सागरस्य अप दव । आवत्तमाना 

श्चमन्त्यः सत्य: । “स्यादावन्ताऽम्धमां सवमः इत्यमरः भोम न 
निनदन्ति ॥ १३ 

मद्ारथानामिति। प्रतिदन्त्यनोक टन्तिमेन्यं प्रति “ग्रनोकं तु रणे 
सैन्ये" इति विश्वः । शअ्रधिस्यटाः महारयाः स्यन्द्नार्या यतर तत् तथा। 
नरंम्तरमो तु रयः स्यदः” इत्यमरः । उल्ितानां प्रस्ितानां मद्ारग्रानां 
रथिकविगेषाणाम् । तदुक्तम् -“ग्रात्ानं सारधिं चाश्वान् रक्षन् युध्येत या 
नरः। स महारथसंन्नः स्यादिन्यादनीतिकाविढाः॥" इति लन्तणात् , 
पन्था मागः श्रामूलं लनः छितर मातङ्हस्तेनागक्ररेः अतिमन्युना अति. 
क्रोेनव न भधियते न निरुष्यते। १४ 

छतेति । पतितस्य वत्ति मग्नस्य शङ्ोस्तोमरम्य सम्बन्धो वा पसि 
श्राल्य' शङ्ना सवला तोमरोऽस्ियाम्ः इत्यमरः । बरभारः तम्म्नलवदौ 

` लाच्छनपिच्छकलापो छतः उत्प्रलापोडः कुवलयशगेखरो यस्मिन् सः। 



षोडशः सग :। ४२७ 

उज्छत्सु संहार इवास्तसडय- 

म्छाय तेखख्िषु जोवितानि । 

लोकवयास्वादनलनोलज्िद्न 

न व्याद्दाल्याननमव ख्य : ॥ १६ ॥ 

इयञ्च दुर्वारमहारयाना- 

मानिष्य वोय्य महतां बलानाम् । 

णक्तिममावस्यति हो नयुद्ध 

सौरव लाराधिपधानि दोस्िः॥ १७ ॥ 
माधा स्विदषा मतिविभ्रमो वा 

ध्वस्त लु मं वौच्यमुताहमन्यः 

गाग्डौीवमुक्ता हि यथा पुरामे 

पराक्रमन्तं न शराः किरते॥ १८॥ 
प्रियाया; सम्बन्धो शियिनः स्रस्तः गिरोरुद्धाणां कनापः कशपाम इव 
{नषादिनो इस्त्यागेदहस्य वक्तःम्यन्नं न आतनाति नव्याप्राति। १५ 

ख ञ्छत्स्विति । अत आहवे संहारे कल्पान्त इव तेजन्बिघु वोरेषु अम्त- 
सख्यम् त्रसंख्यः यरय! तथा ग्रङ्भाय भरति द्राक् भटिच्यञ्माद्धाय 

इत्यमनः। जोवितानि उज्छतसु त्यजत मतसु खत्युः नलाकतरयस्य आस्ता 
दन भन्नणे लाला ग्यप्र जिन! यस्मिन् तदाननेन व्याददाति न विह्ठपाति । 
“श्राड्ने दाऽनास्यविद्टरण" इत्यत्ानास्यविदरण इति निषेधात् न ब्रात्मने- 
पदम् ॥ १९ 

मत्यमेनं तथापि जिमेतत् कुत्सितं तत्राह -इ्य{निति। इयं मम शक्तिञ्च 
दुर्वाराः पराक्रमो महारथा येषु तषां महतां बलानां वोय्यम् आत्तिष्य 
निरस्य ताराशिपधाम्ि चन्द्रतजसि सव्यस्य इयं सोरो। “सूखतघ्यागस्त्य- 
मल्छ्यानां य॒ उपधायाः" इति स्वियां ङीष्, यकारस्य लोपः। दोसिरिव 
होनयुद्धे किरातरणे श्रवस्यति श्रवसोदनि। एतच्च विस्ढम् श्रत्यद्भुतच्चति 
भावः) “बोऽन्तकश्मणि" इति धातौलंट् ॥ १७ 

मायेति । एषा शक्िद्धासरूपा माया खित् देवतात्लोभणं नाम ? मति- 
विभ्चमो बुदिविपययो वा? श्रधवामे वोय' ध्वस्तं न्टंनु? उत अरहमन्यः 



ठरे िराताज् नोयम् । 

पुसः पदं मध्यमसुत्तमस्य 

दिधेव कुवन् धनुषः प्रणादैः 
नृनं तथा नेष यथास्य वेषः 
प्रच्छन्नमप्युहयते हि चेष्टा ॥ १९ ॥ 
धनुः प्रवन्धध्वनितं रुषेव 

सक्लदिक्तष्टा बिततेव मोर्वी | 

सन्धानमुत्कषमिव व्य दस्य 
मुष्ट गसम्भेद् इवापवर ॥ २० ॥ 
अ साववष्टञ्नती समाधिः 
शिरोधराया रहितप्रयासः। 

घता विका र॑स्त्यज्ञता मुखेन 

प्रसादलच्मोः भ शशलाञ्छनस्य ॥ २१॥ 
्रजनानवा? कुतः? हि यस्मात् गार्डोवमुक्ता मे शराः पुरा यग्रापृव 
परिपन्िषु दषित्यर्यः, किरात न पराक्रमन्ते अप्रतिवन्धेन प्रवत्तंन्ते। “उप्र 
प्रराभ्याम्” इति चत्तावाव्मनपदम् । वत्तिरप्रतितन्धः ॥ श 

पुस डइति। किच्च उत्तमस्य पु'सः पुरुषोत्तमस्य मध्यमं पटम् आकाश 

धनुषः प्रणादः। “उपसर्गादसमासऽपि गोपदस्य” दूति गलम् । ददिष 
कुवन्रिव विदटारयन्रिव स्थितः सएषकिराता ननं तथा तथाभूता न। 
कोटशः ? तत्राह--अ्रस्य पुरुषस्य यथा यथाभूतो वेषः वत्तत इति शेषः । 
वेषत एवायं किरातो न स्वरूपत दत्य्टः। कुतः? हि यस्मात् चेष्टा 
व्यापारः प्रच्छन्रमपि निगूटृमपि स्वरूपत ऊदयत तकंयते । तस्याः स्वभावा- 
दव्यभिचारदिति भावः ॥ १९ 

अथ चतुभिश्चेष्टामेवाचरे--घनुरिति। धः रुषेव प्रन्येन श्रविच्छेटेन 
ध्वनितम् । ध्वनतः कत्रि क्तः । मौव च सक्रत् विक्ष्टा वितता इव एक- 
वाराकषणादेव वितता इव स्थिता। मन्धानं बाणसन्धानम् उत्कषं तृणाद्- 
इरणं वु्दस्य इव वजंयिला किसु क्तमिति शेषः । अपवग बाणमोत्तेऽपि 
सुषटेरसम्भेदः असद्खटनमिव, मुष्टिबन्धं विनेव बाणमोक्षः क्षत इवेति दस्त- 
लाघवोल्जिः ॥ २० 



५ । ९ 

षाड्शः मगः । ४३८ 

प्रह्ोयते काय्यवशागतेषु 

स्यानेषु विष्टञ्वतया न टेहः । 

स्ितप्रयातेषु ससीष्टवश्च 
लचपषु प्रातः सदशः शरागाम् ॥२३॥ 
परस्य भूयान् विवरेऽभियोगः 

प्रसद्य संरन्नणमात्मरन्ध । 
भो प्र ऽप्यसम्भाव्यमिदं गुरी वा 
न सम्भवलत्य व वनेचरष ॥ २३ ॥ 
अप्राक्ततस्याहवदुमदस्य 
निवाय्यमस्याम्बवलेन वोय्यम् | 

अरंमाविति। किञ्च स्रंसो अवष्टब्धो स्थिरो अवस्धापिनो चनी नतौ च 
श्रवष्टब्यनतौ । गिरोघधराय।;ः कन्धरायाः समातिः संम्यानविभः; रदित: 
प्र्ामा यस्य स तयोक्तः निःप्रयामः इत्यध: । तश्रा विकारासत्यजता जित- 
मत्वात् निविका्षत्ययंः। मुखेन गगलाच्छनस्य इन्द्ः प्रमादनच्मो- 
ष्रता। अमग्भ्वत्सम्बन्धो निदेञनानद्कार;॥ २१ 

प्रहोयत इति । तस्य टेः क।सवगेन प्रयोजनवग्रेन श्रागतघु स्थानपु 
अ्रानोढादिस्यानकषु विष्टव्यतया स्थिरतया कती न प्रह्तो्त न त्यज्यत, 
किन्तु स्थिर एव तिष्ठताल्यघ्रः। सुमावः मोौष्टवे नाघ्वम् । उद्राता- 
दित्वादज्प्रल्ययः। तन मह वत्तमानः ससाष्टवः शराणां पात्य स्थितानि 

चनललानि प्रयातानि चनानि तपु स्थितप्र्यातघु चलाचलेषु लच्छपु विपये 
सदशः एकरूपः ॥ २२ 

परस्येति । किञ्च परस्य विवरे रन्धं । अल्येऽपोति गेषः। भूयान् 
भूयिष्ठः प्रमद्य करिति अभियोगः च्रादटत्वं परस्य रन्धन्नाटलात् प्रहार 
उद्योग इत्यथः । आत्मनो गख विवरे अनल्य ऽपीति शषः । प्रसद्यभरिति 
संरत्तणं गोपनच्च, भूयिष्टमिति ओेषः । इदं दयं भोष्ऽपि गुरोवाद्रौषे वापि 
असम्भ्राव्य' दुवितक्यं वनचरेषु न सम्भवत्येव रता नायं किरातः किन्त्वेष 
तिरोहितवेषः कोऽपि श्रमानुषः पुरुष इति भावः; ॥ २२ 



४४० किराताजु नयम् । 

अल्पोयसोऽप्यामयतल्यदत्ते- 
0 

महापकराराय रिपोवि्रद्धिः | २४ ॥ 
इति कुलकम् । 

५ स सम्प्रघाय्येवमहाय्यसारः 

सार विनेष्यन् सगरस्य गवोः | 

प्रखापरनाम्तर दुतमाजहार 

ध्वान्त घनानद् इवाद्गरावः ॥ ३५ ॥ 

प्रसक्तदावानलधमधृखा 

निरूखतो घाम सहखरश्म : । 

महावनानोव महातमिखा 

छाया ततानश्वलानि कालौ ॥ २६ ॥ 

रप्राक्ततस्ये ति। अप्राक्षतस्य उकर।त्या श्रसाध्रारणस्य त्राहवदुर्मटम्य 
रभमत्तस्य अरस्य किरातस्य वोचः तजः अ्रम्लवनेन टिव्याम्बमद्धिग््रा निवासं 
निवारणोयम् । अन्छथा अनिवाखत्वमस्यति मावः। तघाद्धि अन््ोसमौऽपि 
अत्यल्पस्यापि ऋआस्यत्ल्यत्रत्तः गोगसमानविक्रियस्य । “'रोगब्याधिगदा- 
भयाः" इत्यमरः । {गपोवित्रदिह्ापकागन् । क्रिन्खयं मदहानुभाव इति 

भावः ॥ २४ 
म दति। ग्रह्माथ्यमारः अनिवार; सौऽजनः एवं मम्प्रघाय निखित्य 

मगखस्य मानुमस्य गलती; मारं सच्छ' विनष्यन् भ्रपनय्यन् प्रस्वाप्यन्ते गाय्यन्ते 
अननति प्रसखापलं तरेवास्यं छनानडा समेत्नायकदः मेचम्याप्रः श्रदरातरः 
निभोधः। “अरईरालनिभखौ हौ" इत्यमरः । “श्र नप्ुःसकम्” इति 
समासः । "ग्रहः सवके इत्यादिना समासान्तः "गात्रयह्णह्ाः पुसः 
दति पु-लिङ्कता । ध्वान्तिव दतम् श्राजद्धार् श्र'चकष॥ २५ 

प्रमक्तेति । प्रसक्तः सन्ततो यो यो टदवानसघमस्तदद् धसा धसर 
सदस्तररश्मे्पम तजो निर्न्धत) ग्राह्वगवतो कान्नौ क्ष्णावा । “जानपट् 
इत्यादिना ङीष् | छारा कान्तिः। ईणनानि महातमिखा महतो तमः- 
सन्ततिः । “तभमिखा तु तमस्तति;ः"' इति विश्वः । मद्धावनानौव ततान 
व्यानशे ॥ २६ 



षोडशः सग; ४४१ 

आसादिता दत्प्रयम प्रसद्य 

प्रगल्मतायाः प्रदवों हरन्तो । 

समेव भोमा विदधे गणानां 
निद्रा निगासं प्रतिभागुगस्य ॥ २७ ॥ 

गुरुस्िराणयत्तमवगजल्वा- 

दिन्नातसाराण्यनुभौलनेन । 
फे विव्यमाथित्य गुणान्वितानि 

सुदत्कुलानौव धन॑षि तस्य् : ॥ रट ॥ 

कछ्षतान्तदव् त इवापरषां 
पुरः प्रतिद्रन्द्रिनि पाण्डवास्ते | 

अतकितं पाणितलाच्चिपेवः 
क्रियापफलानौव तदायुधानि ॥ २€ ॥ 

स्थलं; क्षेविद्भिश्घर्म्याः 

षर संघ्चघवतां तरःग्णम् | 
सादितति। तद्व सआरामाटर्नं प्रथमं तव््रघमं व्रघा तशा प्रमद्ध 

ामादिता प्रासा, कल्पना प्रगस्भतायाः व्यत्रह्ारघाश्च स्य पदवीं छरन्तो 
भोमा भयङ्करो निद्रा उक्तविगपःणा सभा मसद्धिव गग्णनां प्रतिमा प्रन्ना- 
णक्तिः सव गुणस्तस्य निगमं प्रतिभान्नयं विदय चक्र ॥ २७ 
गु । क्रतिदटृत्तमयणञजत्वात् वंमा वैणः स्नञ्च। वण्णो वणा 

कुले च” इति ष्वः! गुणि रदह्ान्ति स्थिगाणि दृटा च गुरुख्धिगाणि 
अनुगोन्मेन परिवयवरसेन विज्ञातः सारा वलं येप्रां तानि गुरमबँभिः 
पाय्याटिंभय् अन्वितानि सनःपि सुद्टत्करुनानि सित्रङ्खनानोव ममाधित्य 
सस्थः, धमपि अ्रदष्टभ्य निट्घ्वरित्यथ्ः॥२ 

कतान्तेति । शतान्तट्व्र त्ते दवदट्खेष्टित इव । "क्षतान्तो यमसिदान्त- 
देवाङुण्नकमंस्'" इति विश्वः । प्राण्डदास्ते पुरः प्रतिदन्दिनि सति प्रति- 
कूनवत्तिनि सति तटा तस्मिन् कालं अपरषाम् त्रायुधानि क्रियाफनानि 
दव क्तष्यादिफलानोव अ्रतकितम् अ्रविचारितमेव प्राणितलान्निपेतुः ॥ २८ 



४४२ किराताजुनोयम् । 

मदेन मोलन्नयनाः सलोलं 
नागा इव सस्तकरा निषेदुः ॥ ३२० ॥ 

तिरोहितेन्दोरथ शबग्धसूष्र : 
प्रगम्यमागं तपसां निवासः । 
सुमेरुगङ्गादिव विम्बमाक` 
पिशङ्सुच्चेरुदियाय तेजः ॥ २१ ॥ 

छायां विनिध् य तमोमयो तां 
तत्वस्य संवित्तिरिवापविदयाम् । 

ययौ विकाशं यतिरिन्दुमीले- 
रालोकमल्यादिशतो गगभ्यः ॥ ३२ ॥ 

त्विषां तति: पाटलिताम्ब वाहा 

सा सवेदः पुव सरोव सस्या । 
निनाय तेषां द्रूतमुल्लसन्तौ 

विनिद्रलां लोचनपङ्जानि॥ ३३ ॥ 
असेति। अभित्रय्याम्तटानोमपि अप्र्ततघेययाः कचित् अ'सस्थने- 

रंसभागः सद्धं संश्चषव्रतां मद्गच्छतां तरूणां स्कन्धेषु प्रकाग्डेषु मदेन 
मोलन्ति नयनानि येषां त नागा; गजा इव स्वम्तकगः यस्तद्स्ता; सन्तः 
मलोननं निपरद्निषस्पाः ॥ ३० 

तिरोदधितति। अग्र तिगेद्धितन्दाः किरातमावया कछन्नचन्द्रात् णम्भ् 
मूभ्रः सकागात् सुमेसशङ्ग।त् अव सम्बन्धि बिम्बमिव तपतां नित्रासंस्तापस 
प्रणम्यमानम् अभिवन्य्रमानं पिग्द्ग तजः उच्चरूडुम् उदिश्ाय प्रको 
बभ्रूव तत्र तत्र श्रटनििति [तच्च न चन्द्र्मिति | भावः ॥ ३१ 

कछायामिति। इन्दु ्ालेद्यतिः कान्तिः, तत्वस्य संवित्तिज्नानं तकल 
ज्ञानम् च्रपविदयाम् अरविद्यासिव तां तमोमयौं छावां निद्रां विनिधूय निरस्य 
गशेभ्यः आलोकं वम्तुप्रकाशं चिरम् ्रत्यादिशत। वितरन्तो विकाशं विस्त 
ययो ॥ २२ ॥ 

त्विषाभिति । सवतः पाटलिताः पाटनलोक्षताः श्रम्बुवाह्ा;ः यया सा 



ष।डशः सगेः। ४४२ 

परथगविघान्यस्वविरामवुद्धाः 

शस्वाणि भूयः प्रतिपेदिरे ते। 

मुत्ता वितानेन बलाहकानां 

ज्योतोंषि रम्या इव दिग्विभागाः॥२४॥ 
यीरन्ननामेव दिशः प्रसेदुः 

^ ~ 0 <> 

स्फ्.ट विसखे सवितुमयुखेः | 

लयं गतायामिव यामवत्यां 

पनः समोयाय दिने दिनिथोः } ३५॥ 

महास्वदग शिथिलप्रयन' 

दिग्बारगेनेव परग सुगग | 
भुजङ्गपाशान् भृजवबोय्यभालो 

प्रबसनाय प्रजिघाय जिष्ण:॥ २९ ॥ 

तयोक्ता त्विषां तजमां ततिः । पूवां मग्तोति पूवसरो। “प्रत कर्तरि 
दति प्रत्यय डप् । `मर्वनाना छत्तिमात्रे पवद्वावः'' दति पृत्रागब्टस्य 
पृवद्धावः) सन्धा प्रातःमन्धया इव उल्नमन्तौ प्रसरन्ती तेपां गणानां नाचन- 
पद्धजानि द्रतं विनिद्रतां विकासं निनाय ॥ ३२ 

एश्रगिति । ब्रस्ठविराम॑ण प्रम्वापनास्ाप्ररमेग वद्धा विनिद्रास्त मगा। 
बनादकानां वितानेन मेघ्रपरलेन सुक्ता रत पव रम्था दिग्विभागा दिगन्ताः 
ज्योति नच्तत्राणि इव । “ज्यातिम्ताराग्निमाज्वानाद्कप्रका्रारमात्मम् 
इति =जयन्तो। पधग्विघधानि नानाविधानि गस्ताणि भूयः प्रतिप्रिदिरे 
जग्छदहरित्यथः ॥ २४ 

दीरिति। तदा यामवल्यांरात्लोक्तयं गतायां विभातायाभमिव दयोरन्त- 
रिक्तम् उन्रनामेव ऊष्वम् उत्पपातव इत्यत्प्र क्षा । दिशः प्रसेदुः । मवितु- 
मेयखेः स्फर स्प्र्ट विसस्र विस्त तम् । भावे लि् । दिनखौचस्रकान्ति 
पनदिन समोयाय संजगाम । अत्र वंयधिकरण्येन गुणक्रियायाः ममुचयेन 
समुचयोऽलङ्कारः, तस्य च ससुन्रमनोत्प्र षया इव शब्द्वाच्ययानुप्रवेगन्तक्लगः 
सडुरः। दिकप्रसादो गुणः! शषाः क्रियाः ॥ ३२५ 

मदास्तेति। भुजवीयशालो जिष्णुरञनो महास्तं प्रस्रापनास्तं तत् 



४ 

8 ४४ किराताज नोयम् । 

जिद्वाशतान्य् ल्ञसयन्यजखः 

लसत्तड्ल्लोलविषानलानि । 
तासा्च्चिरस्ता भुजगेन्द्रषेना 

‰\ <11 ~ 

नभश्च रेस्तत्पदवो विवव्र ॥ २७ 

दिङ नागहस्ताक्षतिमुदहदि- 
१ > ४ 

भागः प्रणस्तासितरननोल : । 

रराज सर्पावलिसल्लसन्तौ 

तगङ्गमालेव नभोाऽगावस्य ॥ उ८ ॥ 
निःष्वासधमः स्यगितांशुजाल 

फणावतामुत्फगमण्डलानाम्। 

गच्छत्निवास्त' वपुरभ्युवाह 

विलोचनानां सुम्वमुष्णरश्मिः | २८ । 

दुगमिव तस्मिन् मह्ास्वदुर्म दिग्व(रणेन दिमाज्ेन दव परेण शदरुणा 
मियिन्प्रयल्ञम् श्नल्पप्रयामं यथा तश्रा रुगसो भग्ने सति। "सजो भद्र 
कमभि क्रः, "ओदितञ'' इति निष्ठातकारस्य नत्वम् । प्रवन्धनाय प्रकर्षण 
न्धना सुजद्धा एव पागाम्तान् प्रहितवान् ॥ ३६ 

जिद्ध ति। लमन्तम्तडिन्नाना विन्य. चञ्चला विषानला विघाग्नसो येषु 
तानि जिद्धवाग्तानि अ्रजस्म् उत्रमयन्त} चनयन्तो । भुजगेन्द्रसेना वामात् 
भयात् ननथरेनिरस्तां त्यक्तां तषां नभ्राणां पटीं माग विवन्न विरये 
स्रोध॥ २७ 

दिड्मागेति। दिङ् नामदम्तालनतिम् उदहद्धिदिकरिकराकारस्तया 
प्रगम्तानि समोचोनानि असितरलानि इन्द्रनोलमगयस्तदत् नोलंर्भागेः 
कायंरुपस्न्िता मपावलिसघ्तपन्त प्रत्तुभ्यन्सौ नभ -व अणवस्तस्य तरङ्ग- 
भाला द्व रराज। रूपक्रो्यापितयमनुत्प्रक्ता॥ २८ 

निःष्वासति। उष्णरग्मिरस्तं गच्छन् दव उन्रसमितानि फणामर्डननानि 
येपां तषां फणावतां सप्पणां निःष्वासेषु ये धमास्तेः स्थगितम् आच्छःदित- 
म॑श्टनालं यस्य तत् तथोक्तम्, भ्रतरव विलोचनानां सुखं सुसकरं वपुरभ्य्- 
वाह ॥ ३८ 



षोडः सग; । ४४५ 

~ प्रतप्नचामौकरभासुरेण 

दिशः प्रकार्रन पश्ङ्गयन््य;ः । 

निश्चक्रमुः प्राणहर्चगानां 

ज्वाला महोल्का इव लोचनेभ्यः ॥६०] 

आलतिप्रसम्पातमपेतशोभ- 

मुदह्कि घ. माकुलदिग्विभागम् | 

हतं नभो भोगिकूलं रवस्थां 
परोपरुडस्य पुरमा भज । ४१ ॥ 

तमाश् चन्नःष्वसां ससह 

मन्वे ग ताक्षीदटयकारगेन । 

नेता नयेनेव परोपजापं 

निवारयामास पतिः पञ्चनाम् ॥ ४२॥ 

प्रतप्रेति । प्राणहरा दक्णानिं येषां तषां प्राणह्रेक्तगानां इृटिविपामः 
सविषाणं नोचनेमभ्यो मतेभ्यः । “लोचनं नयनं नत्रम्” इत्यमरः । प्रतपं 
यञ्चामोकरं सुवरं तदत् भासुरेण । “मच््रमाममिदौो घुरच्” इति घुरच् 
प्रत्ययः । प्रकाऱन तजसा दिशः पिग्रङ्गयन्त्या ज्वाला मदाक्का इव निश्- 
क्रभुनिजम्म् : ॥ ४० 

्राक्तिप्रेति । आल्तिप्तः प्रतिणिद्वः सम्पातः सच्धारो यस्मिन् तत् सिदानां 
पक्तिपाद्धेति जेषः । श्रपेता गता णोभा यस्मात् तदपेतभाभं गतशोकम् । 
उद्रतः| उद्रतवद्िघमाभ्याम् |प्रदाघ्ा वद्धियम्मिस्तत् उद्रतवद्किसवत उदुभ्रूत- 
दहनम् । घमराङलाः व्याप्ता दिग्विभागाः दिगन्ताः यस्मिन् तत् भागिङ्कुलं 
सपकुलत्र तमात्वतं नभः परोपर्द्स्य गत्रवेष्टतस्य पुरस्यावस्थामित अवस्थां 
दण भेजे, उकरोत्या तत्साघम्य प्रा्मित्यश्चः । निदशनालङद्कारः ॥ ४8१ 

तसिति । पशूनां पतिः शिवस्तं चन्तुःयवसां सणाणां सम्रुहं ताच्यौदय- 
कारणेन गर्डाचिभावदेतुना मन्तग नैता नायको नयेन नोत्या परेषाम् 
उपजातं परोपजापं परक्ततं खमण्डलमेदमिव । “भेदोपरजापावुपधा” इत्य- 
समरः । आश्रु निवार्यामाप्च॥ ४२ 



४६ किराताञ्जनोयम् । 

प्रतिघ्रतीभिः क्रतमोलितानि 

दय् लोकभाजामपि लोचनानि । 
गरुत्मतां संह [न्त}तिभिञहायः 
चयाप्रकाशाभिरिवावतेनं ॥ ४३ । 

ततः सुपशव्रजप्तजन्प्मा 
नानागतिमंग्डलयन् जवेन । 
जरत्तणानोव वियच्चिनाय 
वनस्पतीनां गहनानि वायु; ॥ ४४ ॥ 

मनःशिलाभङ्गनिभन पञश्चा- 

चिरुध्यमानं निकरग भासाम् । 

व्यद ररोभिश्च विनुदयमान 
नभः ससंप्व पुरः वगानाम् ॥ ३५ ॥ 

प्रतोति। द्यलःकभाजामपि अनिमेषाणमपि क्षतं मौन्तनं निवेषा येषां 
तानि लोचनानि दृष्टः प्रतिघ्रतीभिः प्रतिवरघ्नतोभिः। दन्तः; गतर डप । 
गस्त्मतां ताच्छाणां संदहतिभिः ममूहः चणप्रकागाभिदविदु हिरव तामां 
मोवगत्वादिति भाव. । विदह्ायः अन्तरिक्षम् रवतन व्याननर॥ ४२ 

तत इति । ततः सुपगव्रजानां ताच्छकुनानां पत्नेभ्यो जन यस्य स 
नानागतिविचित्रगतिवीयुः वनस्पतीनां वन्नारणं गहनानि जगत्तणानि 
जौणटणानोव जवेन मर्डन्तथन् भ्चमयन् वियदन्तरित्तं निनाय ॥ 88 

मनःपिज्लेति । मनःगिनला घातुविग्रषस्तस्या मङ्न्डंदः तत्रिभन 
तव्सटशेन भासां निकरेण कान्तिपुच््ेन पश्चाद्भागे निरुध्यमानम् अआत्रिष- 
माणं व्य ट्स्शणलसेर्रोभिवक्ताभिख। “उरा वत्सश्च वत्त दत्यमरः। 
विनुद्यमानं प्रयमाणं नभः खगानां गरुडानां पुरः सस्पव ससारेव। 
उत्तरात्तरदटेशणतिरोघानेन गच्छतां खगानाम् अघूबौऽपि पुराभागः साट 
श्यात् पूवंवदुपलभ्यमानतदा नभस एव छेदनात् पुरः ससं इव इत्युत् 
प्र क्षालङ्कारः ॥ ४५ 



५ 

षोडशः सरः । ४४७ 

द्रोमुखेगसवरागतामं 
विकासि रुक्चच्छदधाम पोत्वा | 
जवानिलाघ गितसानुजालो 
हिमाचलः त्षोव इवा चकम्प ॥ ४६ ॥ 

प्रहत्तनक्तन्दिविसन्धिदोप्त - 
नभस्तलं गाञ्च पिशङ्गयटिः | 

अन्तहि ताक : परितः पतदवु- 
ग्क्ायाः समाचिल्िपिरे वनानाम् ॥४७॥ 

म भोगिसङ्खः भ्रममुग्रघासां 

मं न्येन निन्य विनतासुतानाम् । 
महाध्वर विध्यपचारदाषः 

कर्मान्तर णव महादयन ॥ ८ || 

रोति । जवानिनन आधृगितानि भ्वमितानि मानुजानानि वस्य म 
द्िमाचनः सवस्य राग) रक्तता तद्वत् ताम्रम् । गुणयौरेव उपमानाप्रमेय- 
भावः। विकामि वकश्वरं रक्बन्कतटाः सुपगपपत्ताम्ताच्छया; तषां घाम तजो 
टसौभिमेरिव दशेमुसेः पोत्रा क्तोबो मत्त इव आचकम्य आचचान, 
ऽप्रमाव्यापितयसुत्प्र त्ता ॥ ४६ 

प्रत्त्तति । नक्त दिवाच नक्रन्द्विम् | “श्चतुर इत्यादिना मप्त- 
म्ययत्रत्तोरप्यव्यययोचन्द कवद्वावनिपात समासान्तः। लक्षणया नु अदहा- 
रात्रमात्रवाचो । प्रत्तः प्रादुभ्रूतो या नक्रन्दिवस्य सन्धिः सन्ध्या तदत् टो 
जोभितनंभस्तलं गां भवच्च पिश्द्यद्धिः पिशङ्धगेकुवडिरन्तहितः यच्छा 
दितोऽक यस्त: पतद्भिः पलिभिः परितः मवतां वनानां छायाः ममा- 
चिति पिरे समाक्तिपा, अन्ववहिख तेजःप्रकाशात् क्रापि अन्तहितत्यघंः ॥४७ 

सद्ति। स भोगिसष्कः मपसमूदः उग्रघाम्नां तेजदख्िनां विनतासुतानां 
ताच्छयाणां पत्तिणां सेन्येन मद्दाध्वरे महाक्रतौ विध्यपचारदोषः कमस्वनलन- 
दोषः महोदयेन महासामय्यन श्रधवा महता "फलेन तन्मल्ेन प्रक्तक्रिधा- 
धिष्ठेरिति कर्मान्तरेण प्रायञित्तेन इव शमं शान्तिं निन्य प्रापितः ॥ ४८ 



४४८ किराताजं नोयम् । 

साफल्यमस्ते रिपुपीरुषस्य 
क्त्वा गते भाग्य इवापवगम् । 
अनिन्धनस्य प्रसभं समन्युः 

समाददेऽस्तं ज्वलनस्य जिष्ाः | ४६ ॥ 
ऊद्ध' तिरश्चीनमधश्च कौगे - 
ज्वालासटेल द्गितमेघपङक्तिः । 
अआयस्तसि दाक्तिरुत्पपातं 

प्राण्यन्तमिच्छ चिव जातवेदाः ॥ ५० ॥ 

भिच्वे व भाभिः सवितु्मयुखान् 
ज्वाल विष्वग्विरूतस्फ़लिङ्गः | 

विशो[दौ ]व्यमाणाश्मनिनादधौगं 
ध्वनि वितन्वन्नक्लणः क्रणालुः ॥५१॥ 

साफल्यमिति अस्ते मपास्ते। भाग्य प्रागभवौये शमे कमणि इव। 
रिपुपोरूषस्य रिपुपरत्रसस्य माफल्य' क्रत्वा अपवमम् श्रवसानं समाप्निं मते 
मति स्वनिघ्त्तया परसाफन्धात् सफलाकरगणप्रचारः समन्यः सक्रोधा 
जिष्णुग्ज नः अनिन्धनस्य इन्धनं विनव उत्प'दितस्य ज्वलनस्य ज्वननप्ररोप- 
कम अस्तम आगन यास्तं प्रसभ णेघ्र ममादटे जग्रा ॥ 8९ 

ऊद्ु मिति। ऊषु लिर्यांन त्य्यिक । “विभापषाञ्चरद्धिक स्तियाम् 
दति खप्रत्ययः। धश काोर्वविस्ततज्वाना पत्र सटाः कमराः) “सटा 
जटाकमरयोः” इति विण्लः। तंनङ्खितमघपङः किः अतिक्रन्तजनलदटावनिः 

अ[घतस्य नङ्कनोद्यतस्य सिष्य इव ब्राक्लतिवस्य म जातवेदा अग्नि; प्राणन्तं 
प्राणिनां संहारम् उच्छन्निव उत्यप्रात॥ ५० 

भिक्वति। भाभिस्तेजाभिः सवितुमयूखान् ८रम्पान् । “किरणोऽस्त- 
मयश्धांश' इत्यमरः । नभित््वव अभमिहत्येव विष्वकर समन्तत् वरूता 

स्फ लिङ्गा यस्य सः स्फ लङ्गादयख मयखाभिघावहेतुकत्वम् उत्प्र त्षत। 
“तिषु स्फ. लिद्खोऽग्निकगः” इत्यमरः श्रक्षभोऽतनु;ः क्रषशानुवद्धिः विशो 
| टो [यमाणस्य विदलतोऽश्मनो निनादभिव धीरसुदतं ध्वनिं वितन्वन् 
जज्वाल ॥ ५१ 



षोडशः सग¦ । ४४९ 

चयानिवाद्रौनिव तुङ्गशृङ्गान् 

क्र चित्पुराणोव हिरगमयानि । 

महावनानोव च किंशुकानां 

ततान बहिः पवनानुहच्या ॥ ५२ ॥ 

मुद्श्चलत्पल्लवलोहिनोभि- 

सचे: शिखाभिः शिखिनोऽवलोटाः । 
तलेषु सुक्ताविशदा वभूव; 

सन्द्राञ्जनण्यामरुचः पयोदाः ॥ ५३ ॥ 

लिलिक्षतौव चयकालरीद्र 
तोकं विलोलाचिंषि लो [रो ]हिताण्वे । 
पिनाकिना दइतमहाम्ब् वाह- 

मस्व' पुनः पाशश्रतः प्रणिन्ये ॥५४॥ 

चयानिति । बद्िः पवनानुत्रच्या वाय्रुवग्ेन चयानिव डिररमयान् प्राका- 
रान् इव । "चयः ममे प्राकार" इति विश्वः । तुद्नश्ङ्गान् अद्रौनिव क्रचित् 
हिरर्मयानोति ^दार्डिनायन" इत्यादिना निपातनात् साघुः। पुराणि 
नगरागौोव तथा किंश्कानां पलागतरूणाम् । “पला किंशुकः पणः" 
दत्यमरः। मदावनानौव पुष्पितानोति भावः । तताम वितस्तार, तदाक्रारेग 
जज्वाल इत्यथः ॥ ५२ 

सुहरति। सनन्द्रा्ननश्यामरुचः चघनकज्जलग्रयामस्चः पादा सुद्- 
यलन््यश्र ता; पल्लवनाहिन्यो न्ोद्धितवणाश्र ताभिखलत्पल्लवनाडि- 
नोभिः । “वरणदनुदात्तान्तोपधात्ता नः" इति ङीप । तकारस्य नक्रारः। 
शिखिनः अग्नः उद्चैसन्नतानिः गिखामिज्वीलाभिरवनोठाः दगा इत्यः | 
अत एव तलेषु ्रघोभागीषु सुक्ताविशदरा साक्तिकधवला बभुः, जनलमंभा- 
षणादिति भावः । “त्रघःस्रूपयोरस्र तलम्” इत्यमरः ॥ ५२॥ 

लिलिन्नतोति । न्षयकालरौद्रे कल्पान्तक।(न्तभयावदहं विलानलाचिपि चन- 
उञ्बाले लो(रो] हताश्वे जलने । “लौ[{राहिताण्बो वागुमखः" इत्यमरः 
लाकं लिलिक्तति लेटु मिच्छति सति जिघत्सति सतोव। निह; सन्नन्तात् 

२ञ- {कि 



४१५० किराताज् नोयम् । 

ततो धरिवोघरतुल्धरेधस- 

स्तडललतालिङ्गितनोलमृत्तयः। 
अधोमुखाकाशसरिच्चिपातिनो- 

रपः प्रसक्तं मुमुचुः पयोमुचः ॥५५॥ 

पराहतघ्वस्तशिखे शिखावतो 
वपुष्यधित्तिप्रसमिद्तेजसि | 

क्तास्यदास्तप्न इवायसि ध्वनिं 

पयोनिपाताः प्रमे वितेनिरे ॥५६॥ 

महानले भित्रसिताभ्रपातिभिः 

समेत्य सदय: कथनेन फेनताम् । 

व्रजद्विराद्धं खनवत्परिच्तयं ` 
जनेवितेने दिवि घमसन्ततिः ॥ ५७ ॥ 

णठप्रत्ययः । पिनाकिना पुनहताः श्राताः श्राकारिता महाम्ब वाहा 
यंन तत् पाश्तो वरूणस्य अस्त्र प्रणिन्ये प्रयुक्तम् ॥ ५४ 

तत इति । ततो वरुणास प्रयोगानन्तरं धरितीधरतुल्यरोघधमः पर्व॑त- 
ममप्रान्ताः। “रोः स्यात् प्रान्तक्रूलयोः" इति विश्वः) तडिन्नताभि 
श्रालिङ्गिता नोलमूत्तयो नोलाङ्गानि येषां त पयोमुचो मेघाः अधोमुखी 
आकाणप्तरिदिव निपतन्तोति श्रघोसुखाकागमरित्रिपातिनी;। "कर््तय्यैप- 
मान इति फिनिः। अपो जनालि प्रसक्तम् श्रनुचन्तमविच्छित्रः यथा तया 
मुसुचुः। इतः प्रभति वंगखचत्तम् ॥ ५५ 

परादतति } पराहताः अभिहताः अतो ध्वस्ता निर्वापिता; शिखि 
ज्याला यस्य तस्मिन् पराहतधष्वस्तशगिखेि। अधित्तिप्षं प्रहारितं नाशितं 
ताड्तिमिति यावत्। श्रत: समिदं करिति प्रदोष तेजो यस्य तस्मिन 
{गरवावसोऽग वपुषि खरूपे तप्त अ्रयसि लौहे इव क्रतास्टाः कतस्थितयः। 
प्रास्यद प्रतिष्ठायाम्” इति निपातः । प्रथमे पयोनिपाताः जलपाता ध्वनिं 

वितनिरे विस्तारयामासुः। ५६ 
महानन इति । महानले अग्नौ भिन्नानि खण्डितानि सिताश्नाणोव 

पतन्तोति भिन्रिताश्पातिभिः। “कत्तं पमा" इति सिनिप्रत्ययः। 



षोढश: स॑: । ६५१ 

खक्षेतुभिः पाण्डुरनोलपाटलेः 
समागताः शक्रधनुःप्रभाभिदः। 

असंस्थितामाद् धिरे विभावसो- 

वि चितवकचौनांशुकचारुतां त्विषः ॥५८॥ 
जलौ घसम्भृच्छं नसूच्छितखनः 
प्रसक्तवियाज्ञसितेधितदय तिः । 
प्रशान्तिमेष्यन् घ्तधममण्डलो 
वभूव भूयानिव तत पावकः ॥ ५८ ॥ 

परहद्सिन्ध मिचयस्थवौयसां 
चयेविभिन्नाः पयसां प्रपेदिरे । 
उपरात्तसन्ध्यारूचिभिः सरूपतां 

पयोद विच्छेदलवेः क्रशनवः ॥ € ° ॥ 
अतएव सद्यः कथ्रनन पाकेन फेनतां समेत्य प्राप्य परित्तयं नाशं व्रज्ञद्धि- 

जलराद्रन्धनवत् श्राद्रक!छम्तच्म्। “तेन तुख्य' क्रिया चेदतिः” इति वति- 
प्रत्ययः । दिवि गगने घममन्ततिकितन विस्तारिता। फेनादिकम् यद्र 
ष्परनऽपि तुल्यम् ॥ ५७ 

स्वकतुभिरिति। पार्डरेर्मोनिः पाटलेख 
म्बकंतुभिधमः समागताः सङ्गताः अत एव शक्रधनुः प्रभाभिद इन्द्रधनु- 
दतिभाजः विभावमोरम्न ; त्विषः असंखिताम् अस्थिरा विचित्रस्य चोनांगुक्रस्य 
पटवस्त विशेषस्य पटदुकूलस्य चारुताम् आादधिरे दघुः ॥ ५८ 

जलौ षेति । जलोघानाम् उदकप्रवादहाणां सम्म च्छ् नैन मेलनेन सूच्छित- 
सनः प्रघदघोषः ˆ सरुच्छ् न मेलनं प्रोक्त छदो मच्छि तमेव वा'इति सत्जनः। 
प्रसक्तः सङ्तवि दातां तडि्लतानां लसित: स्फ रणारेधिता वड्धिता दयतियस्य 
सः छतघममर्डलः जलाघातात् सम्भूतघमपरलः; पावकः प्रणान्तिमेष्यन् तत्न 

दृशे भूयानिव बभ्रुव। भरुयस््वस्यास्थायिलात् देव्युक्तम् ॥ ५९८ 
प्रछ्ति। प्रहठडानां सिन्धोः समुद्रस्य ऊमीणां चया रागय इव। 

स्थवोयसां स्थूलतराणां चयेः पूरविभिन्रा विक्षिताः, क्षणानवोऽग्नय 
उपात्त सन्ध्यारुचिभिः प्राप्तसन्ध्यारागः पयोदानां विच्छिद्यन्ते ईति 

पार्डगरनोनपाररल विचितं 



४५२ किराताजु नोयम्। 

उदेल्यनन्तद् तिरमप्यसंशयं 
विभि्सरलोऽनुदयाय संक्षयम् | 

तथाहि तोयौघविभिन्नसंहतिः 
स हव्यवाहः प्रययी पराभवम् ॥ ६१ ॥ 

अय विहितविधघयेराग्र सक्ता विताने- 
रसितनगनितम्बश्यामभासा घनानाम् । 

विकसदमलधास्नां प्राप नोलोत्पलानां 

गियमधिकविशद्धां वङ्किदाहादिब दीः ॥६२ 
दति विविधमुटाे सव्यसाचौ यदम्ब 

बहसमरनयन्नः सादयिष्यन्न गतिम् | 

विधिरिव विपरौतः पौरुषं न्यायदन्तेः 
सपदि तदुपनिन्ये रिक्तां नोलकर्टः ॥ ६२ ॥ 

विच्छ दा विच्छिन्ना विल्तिप्ताये लवाः गकनास्तेः सर्पतां समानरूपतां 
प्रपेदिरे दत्यपमा ॥ ६० 

उपैतीति । अनन्तव्यतिमद्वातजाः अपि विभिन्रमूलो नष्टमलः असंशयं 
यथा तथा अनुद्याय पुनरनुल्यानाय संत्य नाशसुपेति। तथाहि-तोयौवै- 
विभिन्ना मंदहतिः मङ्क(तो यस्य म तथोक्तः म इहव्यवाद्ोऽग्निः पराभवं नाशं 
प्रययी। विशेषेण सामान्यसमयनरूपोऽर्यान्तरन्यासः ॥ €१ 

श्रयेति। अथ अग्निनिवाणानन्तरं विहितविधैयः क्तक्षत्यं रसित 
नगस्य अरच््नाद्रनितम्बः कटकः तदत् श्यामभासां घनानां वितानैः परै- 
मकरा दौराकाणो वङ्किदाद्ादिर्बेति उतप्र्ना) विकसन्ति च तानि 
अरमनलघामानि स्वच्छ्क्रान्तोनि च तषां नोनोत्यलानाम् श्रयिकविशुदाम 
रत्य उज्वलां खियं प्राप दरति। निदशनालङ्कारः ॥ ६~ 

इतोति। बदसमरनयान् अ्रनेकर्सोपायान् जानातीति वदममर- 
नयन्नः । “श्रातोऽनुपसग कः इति कप्रत्ययः । नतु “इगुपध इत्यादिना 
भ्राकारान्तादनुपपदात् ^श्रनुपपदात् कमीपपदो भवति विप्रतिषेघेनः' 
इति वा्तिकव्याख्यान भाष्यकारेण रथज्ञगन्द्म् उट्ाृत्य चरस्य श्र्थशब्द्स्य 

पकनश 

(दकि 0 



पोडशः सगः । ४५३ 

वौ तप्रभावतनुरप्यतनुप्रभावः 
प्र्याचकाङ्ग जयिनो भुजवोय्यलच्छ्मोम्। 
अस्तेषु भूतपतिनापहतेषु जिण्ण- 

वपिष्यता दिनक्नतेव जलेषु लोकः ॥ ६४ । 

इति श्रोमहामहोपाष्यायभारविक्तती किराताजञनोये 
किराता नयुद्ध' नाम षोडशः सगः ॥ १६ ॥ 

कर्मापपदलं दशिम्। सव्यमाचो ग्रजनः अरातिं किरालपतिं साटयिष्यन् 
ग्रवसाटदयितुकामः सन् इत्यथः । क्रिय्राधक्रियायां ल्टटि तस्व शत्राटेगः। 
दति परर्वोक्तिप्रकारेण विविधं यदस्वम् उद।से प्रयुक्तवान् इत्यथः । “उपसगा- 
टदस्यत्यद्यावति वाचम् इत्यात्मनेपदम् । विपरीतो विधिः. प्रतिकूनं 
र्वम् । “विधिविंघाने टेवेऽपि'" इत्यमरः । न्यायेन नोत्या वत्तिवत्तनं यस्य 
तस्य नोतिनिष्ठस्य पौरुषम् दव नोनकर्ठः शिवः सपदि तदस्तं रिक्तां 
व्यश्र॑ताम् उपनिन्ये संहृतवान् । मालिनोठन्तम् ॥ € ३ 

वौतति । भूतपतिना ग्ना अनुग्रहोष्ता इति शेष; । भ्रस्त्रषु त्रप 
तपु मत्स वपिष्यता उत्तरत्र सरस्रगुणं वितरिष्यता दिनकषतां सखण 
जलेषु अरपह्तपु मत्सु लोक इव वोतप्रभावो गतास्तमदहिमा अन्यत्र गतगक्रि 
श्रत एव तनुः त्तोणो वौतप्रभावतनुः तथापि अ्रतनुप्रभावो निसगेतः माम- 
ष्यात् श्रधिकः अन्यत्र उद्योगवान्, ततो जिष्णुरज नः जविनां जयनगोनाम् । 
“जिति” इत्यादिना इनिप्रत्ययः । भुजवोयनलच््मीं भुजपराक्रममम्पटम्। 
उभयत्रापि पुरषकारमिति यावत्। तत्कालक्रुर्टठितामिति शषः । प्रल्याच- 
काङ्ग प्रत्याहन्त् मियेष दत्य: । यथा नोक नद्यादिजनापदारेऽपि उपाया- 
न्तरेण करूपादिना जोवितुमिच्छति तदत् श्रस्लबलापहारेऽपि सुजबलेनव 
जेतुमियेष इति भावः । वसन्त तिलकाछत्तम् ॥ € ४ 

दूति श्रोमहामदोपाध्यायको लाचलमल्िनायसूरि विरचितायां 
किराताज्ञु नोयन्याख्यायां घण्टापथसमाख्यायां 

षोडशः सग; । १६ 



सप्दशः सगः | 
1 2 

॥.। © 

अथापदामुदरगच्मेष 
मिव प्विवास्वेषु तिरोहितेष । 
धति गुरुश्रौगरुणाभिपुष्यन् 
खपीरुषेगेव शरासनेन ॥ १ ॥ 
भूरिप्रभावेण रणाभियोगात् 
प्रोतो विजिद्मयश्च तदोयतरद्धाा ¦ 
स्प्टोऽप्यविस्यष्टवपुःप्रकाशः 
सपन्परहाधूम दरवाद्विव्िः ॥ २ 
तेजः समापित्य परैरहाय्ये 
निज महन्प्रितमिवोरुधं च्यम् । 
आसादयन्नस्वलितप्रभावं 
भौमे मुजालम्बमिवारिट्ग ॥ ३ ॥ 

ग्रथ पञ्चभिः; पाथं विभेषयन्ःषड् भिः कुलकमाह--ग्रयेत्यादिभिः श्रध 
जयलच्लोप्रत्याकाङ्घानन्तरमापदाम् उद्रणकच्मेषु श्रापन्निवारणेषु अस्ते षु 
्रस्वापनादिषु तादृशेषु मिेखवव तिरोक्ंषु अन्तहितषु सतस गुरुणा 
महता सखपोरुषेषेव तादृशेन शरासनेन तिं घेयमभिपुव्यन् वद्ैयन् अ्रद्यापि 
धनुषि पोर्षे च सति कियानयं किरात इति परैयमवलम्बमान इत्यर्थ, । 
अतएव गुरुखोः प्रह इगोभासम्प्रत्तिः। “पद्या मा लच््मौः सीोर्मिगयत'” 
इति शाश्वतः ॥ १ 

भूरोति। पन भूरिप्रभावेण मदानुमावेन सदह रणामियोगात् यु्- 
लाभात् प्रोतः। तटोवहठहया शत्या विजिद्नो विच्छायञ्च तथा स्य्टो 
दोष्या प्रज्चलन्नपि श्रविखष्टो वपुःप्रकाशो यस्य सः। कुतः ? सर्पन् प्रसरन् 
महान् धमो यस्य स सप्खमहाधमोऽद्रिवद्किरिव सखितः॥ २ 



सप्तदशः सगे: । ४५५ 

व शोचितत्वादभिमानवल्या 

सम्प्राप्रया सम्परियतामसुभ्यः 

समत्तमादिद्सितया भरण 

वध्व व कोर्या परितप्यमानः ॥ ४ ॥ 
परति नगाना्मिव वद्सूल- 

मुन्य्र,लयिष्यन् तरसा विप्चम् | 
लघुप्रयत्रं निण्डोतवोष्य- 

म्विमागगावेग दवैश्रवरण ॥ ५॥ 

तज इति । पुनय परररिभिः ब्रदयममेदय' निजं स्बकोयं महत्तज)। 
वोय्य' मित्रमिव समायित्य। शरत एव भोभे भयानके अ्ररिरेव दुग तस्मिन् 
अरिट्ग शत्तमङ्ुटे श्रस्वल्ितखभावम् श्रचलशोलम् उस महदय्य ` भुजाव- 

नम्बसिव हस्तावषटम्यमिव मासादयन् प्राप्र वन् । ईटभे सङ्गटेऽपि मस्(व)य- 
लात् धेयम् अरल्यजन्रिव्यथेः॥ २ 

ट्डेति। पुनश्च अभिमानो ममतानुद्धिः तदत्या विषयतय्या। वर्मन 
कात्तत्वोपचारः । अभिमानस्यदेनेत्यथः। अन्यत्र कुनगोलाद्यभिमान- 
वत्या वंशोचितत्वात् खकरुलानु रूपत्वात् ्रसुभ्यः प्राणेभ्योऽपि सम्प्रियितां मम्प्रा- 

स्या परेण शतणा अन्तो; समाप समनम् श्रच्यग्रतः। `'अ्रव्ययोभावे एरत्- 
प्रतिभ्यः"दति समामान्तष्टचप्रव्ययः। श्रादातुः ग्रहोतुम् इष्टया ्रादि- 
त्सिवया आजिहोषितया इत्ययः । म्र ङप्रवद्दातः सन्नन्तात् क्मणिक्तः 
वध्वा इव कौ्या इतुना परितप्यमानः। कत्तरि गानच “हेतौ” इति 
ठतोया। कन्यया शोक इतिवत् ॥ ४ 

पतिभिति। पुनश्च नगानां पतिं हिमवन्तम् इव वदमूनं विपन्नं 
प्रात्र तरसा वलेन उन्मलयिष्यन् उत्पाट यिष्यन् । किञ्च॒ तिभि्मागगच्छतोति 
तिमागगा ग्भ । उत्तरपदसमासः। तस्यावेग दव देश्वरेण लघुप्रयत्म 
अल्प प्रयासं यया तथा निग्डहोतवोय्य;ः प्रतिवद्धगक्तिः हतास््रशक्तिरिति 
यावत्। पुराकिल हिमाद्विविदलनाय गगनात् पतन्तं गङ्गाप्रवाह गङ्गाधरो 
निजजटाजटेन निजग्राह इति परौरारिकरो कथा । वददित्यधः ॥ ५ 



४५६ किरात।ज् नयम् । 

मंस्कारवत्वाद्रमयनत्स्, चतः 

प्रयागशिक्तागुणभूषगेषु । 
जयं यथार्थष शरेष पाथः 
शब्दे घ भावाघ मिवाशशंसै ॥ £ ॥ 
भूयः समाघानविहद्वतेला 

नेवं पुरा युद्धमिति व्यधावान् 

म निववामासममष्लच् 
विषं महानाग इवे्षगाभ्याम् ॥ ७ ॥ 

तस्याहवायास विन्तौलमालेः 
संरम्भताम्राधतलौ चनस्य | 

संस्कारेति । एवम्भूतः पाः संस्कार वक्लात् मंस्कारयित्तवासना अन्यत 

माघुतम् । साधुनां प्रयोगनिषरधादिति भावः । अवा मंम्कागो व्य त्पत्ति- 

स्तद्रत्वात्. चेतौ रमयत्स्, प्रयोगः सन्धानमोत्तादिः ग्रि्ताभ्यासो गुणः 

तद्राहितोऽतिश्यो मीर्वीवा। ग्न्य तु प्रयोमोऽभिगुक्तव्यवद्धारः भित्ता- 

भ्यासः गुणाः खस्स्थानकरण!टयः दे षप्रमादादयोया त भूषणं येषां तषु 

यथा यथाभूता श्र्था येषां तपु यघार्यु। अरन्य नियताघषु । शर्णन्ति 

दिसन्तोति शराः तष् जयम् । तन्निर्वीदकत्वात् तद।घारत्वविवन्ताया सप्तमो । 

णच्दषु उपपदेषु भावः प्रघत्तिनिमित्तं सामान्यादः म एवाथम्तमिव 

ग्रसे आचकाद्क। शाम्तिगंसत्योराङपुवेयोरिच्छायामाव्मनेपटमुप- 

सेख्यानात् । तथा शाब्द्का; शब्दं रथं साधयन्ति तददयं शरेजयं साध- 

यितुमियेष इत्यथः ॥ € 

भूय इति । भूयः पनरपि समाधानेन युद्धाय मनोव्यवस्थापनेन विव्रद- 

तेजाः प्रहदप्रतापः पररा पुरातनं युद्धभेवम् इयस्य शकतिसादकरं न भवतोति 

डेतोष्य'धावान् परितापवान् सोऽजञेनः दईै्तणाभ्यां टिया महानामो .महा- 

सक्तौ विषमिव अमर्पेनु्र' क्रोघोव्यापितम् रस्म अश्रु निवेवाम निजंगार । 

साखिकानां रसमाधारण्यात् रोद्र॑रसेऽगरुदयोक्तिः। “स्तम्भः स्वेदोऽथ 

रोमाञ्चः खरमेदोऽथ वेपथुः! वैवण्यंमश्रु प्रलय द्त्य्टो साका 
मताः” ॥ ॐ 



© 

सप्तदशः सगः । ४५७ 

निर्वापयिष्यनच्निव रोषतप्त 

प्रसलापयामास मखं निदाघः ॥ ८॥ 

क्रोघान्धकारान्तरितो रगाय 

भ्र मदरेखा; स बभार तिसः । 

घनोप्ररुदुः प्रभवाय इष्ट - 

र् शराज्ोरिव तिग्मरग्मिः॥ < ॥ 

स प्रध्वनयथ्याम्ब द्नादि चापं 

न दिडनाग इवाद्रिगृङ्गम् । 
वलानि शम्भारिषभिस्तताप 
चतांसि चिन्ताभिग्वाशरौरः॥ १०॥ 
सद्वादितेवाभिनिविष्टवुद्वी 
गुराभ्यक्षुयव विपच्चपाते | 

तस्येति । आदवाययासेन युद्धायासेन विनानमोलैः स््म्तकंणनन्धस्य 
"चड़ किराट केशाश्च मयता मोलव्रस्तयः' इत्यमदः। संरम्मताम्त्र क्रापा- 
रुण ब्रत नाचन यस्य। “संरन्भः सममे कोप इति विष्वः। तस्य 

्रजुनस्य रोपतप्तं मुखं निदाघो घमः निवापयिष्यन् गशििनोकरष्य- 
व्रिवेतृपरतप्रन्ता। प्रल्लाप्रयामाम सिषेच, स्वेदं जनयासाम इव्यथः। स्रात- 
म्रिक्ल विक ल्पितत्वाद् स्र विकल्पः ॥ 

क्रोचति। क्रोधाऽन्धकारः इव तनान्तरित ग्राह्ठतः मोऽञजनः प्रनाप- 
रदो भमघात्रतस्तिग्मरशमिः रविवष्टेः प्रभवाय वषणाय तिखः ऊड्ाशूनां 

राजोरिव ्रकस्य ऊद्गाशरेवोदयो व्र्टिलिङ्गमित्यागमः। रणाय रण- 

प्रठत्तये तिसखरस्िसह्याः श मेदो श्र भङ्गस्तस्य रेखाः बभार ॥ < 
सदति। सोऽर्जनः श्रम्बुटवत् नदतोति श्रम्बुदनादि, “कत्तथुपमाने" 

दति यिनिः। चापं दिङ्नागा दिगजः श्रद्श्ङ्गमिव हस्तेन करेया 
प्रध्वनय्य ध्वनयिला गम्भोबेलानि सेन्यानि अरशरोरोऽनङ्गः कामः चतांसि 
युवमनांसि चिन्ताभिः प्रयोजनध्यानरिव इषघुभिस्तताप तापयामाष। 
तपतिः सकमकः। अतषुगन्दः स्तोलिङ्गः, श्रन्यथा उपमानोप्रमेयवाभिन्र- 
लिङ्तादोषात्। “पन्नो रोप इषुदयोः” इत्यमरः ॥ १० 



४५ किरातालु नोयम् । 

अगोचरे वागिव चोपरेमे 

क्तिः शरागां शितिकर्ठकाये ॥११॥ 

उमापतिं पाण्ड्सुतप्रगच्नाः 

शिलोमुखा न व्यययाम्बभूवुः । 
यभ्यत्यितस्याद्विपतेनितम्ब- 
मकस्य पादा इव डेमनस्य ॥ १२॥ 
सम्प्रोवमागोऽनुवभूव तोत्र 

पराक्रमं तस्य पतिगेगानाम् ¦ 
विघ्ागभदं हिमवानसद्य 

वप्रानतस्य व सुरदिपस्य ॥ १३ 

महादितति। शअ्रभिनिविष्टा शास्तनिश्चिता बदियस्य स॒ तस्मिन् 
अभिनिविष्टबु्ो गास्तनिष्ितमतौ विषये मदादिता प्रामाणिक्रायसमयकलता 
इव । न द्धि मम्यक् श्रभ्यस्तशरास्व' प्रति सहादपि शक्रोतीति व्याचक्षते 
कचित् । श्रन्ये तु श्रमभिनिविष्टनद्धा भ्राग्रहाविष्टचित्त विषये मदादिता 
हितोपदेष्लमिव, नहि ब्राग्रहौ हितं खह्लातोति भावः) विपक्तपाते 
वीतराग विषये गुणाभ्यसूा गुणासद्िष्णुता इव मद्धि समटगां दिषन्तम्रयि 
न दषश्टोति भावः । अमाचरे ्रवाद्नसगोचरे ब्रह्मणि वागिव । “यता वाचो 
निवनत्तन्ते श्रप्राप्य मनसा सद" इति श्युतरिति भावः;ः। शराणां गकि 
गितिक्ररढडकाये गिवण्गोर विषये उपरमे उपरता तस्य श्रन्नोभ्य. 

मदहिमलत्वादिति भावः। “विभाषाकमंकात्” इत्यस्य वैकन्पिकलात् पन्ने 
अ्रमनपदम् । ब्रत मानोपमा ॥ १. 

उमेति। पार्डसुतन प्रणुत्रा; प्रक्षाः गिलो शल्य मुखे येषां तै 
शगिलोमुखा बाणाः उमापतिं शिवम् श्रभु्रदितस्य ्रभुयन्रतस्य श्रद्विपत- 

नितम्ब' कटकम् । रमन्ते भवस्य हैमनस्य। “सवत्राण च तलोपश्च" इति 
अगप्रत्ययः तकारलोप्रञ्च । अ्रकंस्य पादा रश्मय इव । “पादा रग्मङ्धि- 
तुया शाः” इत्यमरः । न व्यधयाम्बभूवुः । मध्ये खितस्यासुमतां समूह- 
मक॑स्य' इति पाठान्तरे मध्यं खखितस्य हैमनस्य अकस्य पादाः किरणाः 
शसुमतां प्राणिनां समूहसिषेति न दुःखमुत्धादयामासुरिति योजना। १२ 



सप्दशः सगः । ४५९ 

तस्म हि भारोड्ग्ये समथ 

प्रदास्यता बाहमिव प्रतापम् । 

चिर विषहेऽभिभवस्तदानों 

स कारणानामपि कारणेन ॥ १९। 

प्रत्याहतीजाः क्तसत्वकेगः 
पराक्रमं ज्यायसि यस्तनोति । 

तेजांसि भानोरिव निष्पतन्ति 

यशांसि वोय्यज्वलितानि तस्य ॥१५। 

ट्टावदानाट् व्यधतेऽरिलिकः 

प्र्व समति व्यथिता तेखः। 

तेजोविहोने विजहाति द्भ: 

शान्ताचिषं दौपमिव प्रकाशः |१६॥ 

समिति। गणानां पतिः शिवस्तोत्र तस्य अजनस्य प्रराक्रमं एव 
रोधसि अआआनतस्य परिणतस्य, तरप्रहारिण इत्यथः सुरदिपस्य अम्य 
विषाणमेदं दन्त प्रहारं हिमवानिव सम्प्रोयमाणः सद्ष्यन् रनुचभूव अनु 
भवति शम । तस्यात्तोभ्यत्वारनुजि्ठत्तुलाञ्ेति भावः ॥ १२ 

तस्मे रोति। तस्मे पायोध भारस्य भुभारस्य उद्गर उट्वदहन ममथं 
प्रतापं बाहमिव, अवट्ख्तयति ओेषः। अनन्यथा भाराद्हनस्य दुष्कर 
त्वादिति भावः। “स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः क!पदण्डजम्” इत्यमरः 
प्रदास्यता वितरिष्यता कारशग्णनां ब्रह्मादोनामपि कारणेन जनक्रन दैवेन 
सोऽभिभवोऽजं नपरिभवस्तदानीं चिरं विष मोढृः. वात्सल्यारिति भावः ॥१४ 

अथ तिभिर्भगवदभिप्रायमाविष्क्दन् चतुभिंः कल।पकमाद-- प्रत्याहतति । 
प्रत्याद्दौजाः परेण प्रतिहतवन्तः सन्नपि क्रतसश्वेगः क्तोत्सादहातिश्रय 
सन् यः पुमान् ज्यायसि स्वस्मादल्यधिक पराक्रमं तनोति तस्य पसो भानौर- 

कस्य तजांसोव वोययण गौय्यण ज्वलितानि प्रकाशितानि यशांसि निष्पतन्ति 
उडवन्तोत्य्धः । होनस्य ग्रधिकाभियोगो यशस्कर दरति भावः।॥ १५ 

ततः किमित्यत श्राद-ृटेति। दृष्टम् भ्रवदानं महत् कम यस्य 



६० किराताज् नोयम् । 

ततः प्रयाव्यस्तमदावलेपः 

स जय्यतायाः पवो जिमोषोः | 
गन न जेतुः प्रमुखागतस्य 

गन्ध [प्रति]दिपस्यं ब मतङ्गजी घः ॥१७॥ 
५ 00९ 

एव प्रतिदन्दरिष॒ तख कोति 
@\ ^ ~ + 

मालौन्दुलसवाविशदां विधास्यन् | 

इयेष पर्यायजयावसादा 

रगाक्रियां शब्धुरनुक्रमेण ॥ १८ | 
मुनवि चितेरिषभिः स भूया- 
त्िन्ये वशं भूतपतेवलो घः | 
सहात्मलाभेन समुत्पतद्- 

९५ > ७ 

जातिखभाव रिव जोवलोकः ॥ १८ ॥ 

तम्मात् द्ृष्टावदानात् दृष्टपोरतात् ्ररिनकः गशतजना व्यश्चते बविसेति। 
ग्यथितात् भातात् तनः प्रध्वंसं नाशमेति। तजोविहोनं दपः उत्स्ाद् 
शान्ताचिधं निर्वाणज्वालं दीपं प्रफाग इत विजहाति त्यजति ॥ १६ 

तत इति । ततो दपद्ान्यनन्तरम् अस्तौ क्षयं गतौ मदटावलेपौ मद- 
गवौ यस्य सः। सोऽरिलोको गन्धेन मदटगम्ेनव जेतुजंयनगोलस्य । भोना्थं 
ठ च॒प्रत्ययः । प्रमुखागतस्य अभिसुखागतस्य गन्ध प्रति |हिपस्यान्यो मतङ्ग जाघो 
मत्तगजसम्ूह इव जिमोषोर्नायकस्य जय्यतायाः पदवीं प्रयाति प्राप्रोति, 
विजिगोषुणा जेतुः शक्यो भवतोल्यथेः। “न्य्यजय्यौ शक्यार्थ" इति 
निपातः; । अ्रत्र श्लोकय ज्यायसि पपक्रमकरणादोनां पूवेपूवंस्योत्तरो- 
त्तर' प्रति कारगत्वकधनात् कारणमालाख्योऽलङ्कारः । लत्षणन्तु उक्तम् ॥१७ 

एवमिति । एवमुक्त रोत्या प्रतिदन्दिषु प्रत्यथि५, मध्ये तस्य श्रज नस्य 
मोलोन्दुलेखाविशदां कोतिं विघास्यन् करिष्यन् अनुक्रमेण अविपरय्यासेन 
पयायेण जयावसादौ यस्यां तां प्ायजयावषादां रणक्रियाभियेष इच्छति 
स्म । जयानन्तरं भङ्गो भङ्गानन्तर' जय इति पथाय्ाधः। तस्य विप- 
सथासोऽन्यतरनेगन्तय' तदभावोऽनुक्रम इत्यप्रौनरक्तम् ॥ १८ 



सप्तदशः मग: । ४६१ 

कलापकम् । 

वितन्वतस्तस्य शरान्धकार' 

तस्तानि सेन्यानि रव' निशेमुः । 
प्रषतः सन्ततवैपथ॒नि 
चपाघनस्य व गवां कुलानि ॥२०॥ 
स सायकान् साध्वसविघ् तानां 

चिपन् परेषामतिसीषटवेन । 
णशौव दोषाहतलोचनानां 

विभिद्धययमानः पुथगावभाके ॥ २२॥ 

त्तोभेग तेना गगाधिपानां 

भेदं ययावाक्षतिरो वरस्य | 

तरङ्कम्पन महादटानां 

छायामयस्ये व दिनस्य क|[भ]त्तः ॥२२॥ 
मुनरिति। सुनविचितैरिषुभिः म भयान् अमद्भयो भूतपतवनीध्रः 

्तमनामेन जन््रना मद् सम्त्पतद्धिराविभवहिराजन्मसिदरित्यथे; 
जातयो मोलमनुष्यत्वादयः। स्वभावा जातिनियता धमास्त्जातिस्वभावे- 
जांवनलोकः प्राणिजातसिव वशं निन्ये नौतः। कमणि लिट्। प्राणिनो 
जातिधमानिव गुणान् सुनिशरान् नातिक्रमितु' गेकुरित्य्थः ॥ १८ 

वितन्वत इति । त्रस्तानि मन्यानि मन्ततवेपद्नि निरन्तरकम्पानि गवः 
कुलानि ठन्दानि प्रवप्रत। वष्टि कुवतः क्षपाचनस्य रातिघनस्येव णर 
यषऽन्धकारस्तं वितन्वतो विम्तारयतस्तस्य सुनः सम्बन्धिनं रवं गरवयध्रोय 
निगसुः शखुवुः, नतु किच्िददशः. चेष्टातु दूरमास्तामिति भावः॥ २० 

स दति। अतिमोष्ठबेन अतिलाघवेन मायकान् शरान् च्तिपन् साऽजन् 
साध्वसेन विश्तानां श्नान्तानां माध्वमविघ्नतानां परेषां दोषेण काचकाम 
लाटदिरोगादिना आहतलोचनानां दृटचन्ञुष श्रभोत प्र्ग्विभिदयमान 
्राभारसे। यथा सदटोषचन्ुषा पक्र नामेव लच्छत तद्देक।ऽपि 
प्रनकंदवट्ष्ट इति भावः॥ २, 



६२ किराताज् नोयम् । 

प्रसदिवासं न तमाप कोपः 

कुतः परस्मिन् पुरुषे विकारः । 

आकारव घम्यमिदच्च भेज 

दुलक्षाचिद्वा महतां हि हस्तिः ॥ २३ ॥ 

विस्फाय्यमागसा ततो भुजाभ्यां 

भूतानि भर्ता घनुरन्तकसा | 

भिच्रारति ज्यां ददशः स्फुरन्तो 

क्र सा जिन्नामिव तचतकसा ॥२४॥ 

ल्ोसणति । रथ गगाधिपानां सम्बन्धिना तेन स्तोभण कम्पेन ईश्वरस्य 
्राक्लतिराकारो मूत्तिः मद््ृटानां तरद्ककम्पेन क्ायामयस्य प्रतितिम्ब- 
रूपस्य दिनस्य कत्त दिवाकरस्य आ्आक्ततिरिव भेदं विक्रार ययो प्राप। स्वयं 
निविकारोऽपि प्रतिमास्य्यवत्परसंसर्गात्तया प्रतोयत इत्यथः ॥ रर् 

यदि देवोऽपि विक्रतस्तद्धिं कोपः किं न क्षतम्तत्राह- प्रसेदिवांस- 
मिति। प्रसेदिवांसम् श्रज्नंप्रति प्रभन्रचितच्चं तदेवं कौपोनश्रापनप्राप, 
लत्रापि भ्रनुग्रहं ययाविति भावः। तत्र डेतुः-- परस्मिन् पुरुप परात्मनि टव 
स्वतो निविकारे इत्यथः) विकारः कोपरूपः क्तः न कतिदिव्यधंः। 
ननु तस्य निविकारस्य कथं वहदिराकारभेदः कारकाभावादिति चेत् तत्र 
विद्य इत्याह--इदं पूनाक्षमाकारवंषम्यच्च सज, किन्तु कनापि कारणेन न 
करष्यतोव्यधः। ननु निविकार कुत ब्राकारमेदस्तत्राह-मदतां व्रत्तिशे्टा 
दुलच्यचिङ्क। दु ग्रहदतुका हि ॥ > 

वंषम्यमादह--विस्फखमाणस्यति। ततोऽनन्तरं भूतानि भता भूत- 
पतिनाः। शजस्तचप्रत्ययः। अत एव ^न लोकः दरत्याद्ना षष्टोप्रति 
पधः। भुजाभ्याम् । कत्तक्ररणयोस्तनोया । विषफायमाणस्य श्राक्लधय- 
णस्य धनुरन्तक इव तस्य धनुरन्तकस्य सम्बन्धिनां स्फरन्तों चनलन्तोम् 

पत॒ एव भिन्ना द्दिष्ैव दृश्यमाना आक्षतियघ्यास्त। ज्यां धनुगुगं 
क्ुदस्य तक्षकस्य नागविशचेषस्य जिद्भामिव् ददृशु, ददिधाभावादु 
भ यङ्करत्वाच्ेति भावः ॥ २४ 



सप्दटशः सग. । । ४९३ 

सव्यापसव्यध्वनितोगय्रचापं 

पाथ : किराताधिपमाशशङ्क । 
पय्थायसम्पादितकणंतालं 
यन्ता गज व्यालमिवापराद्धः ॥ २५ ॥ 

निजधिरे तसा हरेषुजालेः 
पतन्ति हन्दानि शिलोमुखानाम् । 

ऊच्जं[ तेज |खिभिः सिन्धुमुखागतानि 
यादांसि यादोभिरिवाम्ब् रार: ॥२६॥ 
विभेदमन्तःपरवोनिरोघं 

विध्व सनं चाविदितप्रयोगः। 

नेतारिलोक्षेष॒ करोति यट्य- 
तत्तच्चकारासा शरेषु शम्यः ॥२७॥ 

सव्यति। पाथः सव्यापसव्याभ्यां वामटक्तिणगतिम्यां ध्वनितं नादितम् 
उग्रचापं येन तं किराताधि अपराद्ः प्रमत्तो यन्ता पयायेण भसाग- 
पद न सम्पादितः कग्योस्तालः श्रास्फ्रालनं येन तं व्यानं दृष्टम् “भेद्यसिद्ध 
प्रठं व्यालः” इत्यमरः गज्मिवाभणगद्धः तच्वापचातुख्यद्ण्नात् दृजय 

को$प्ययमनयंकरशचे ति शङ्खितवानिव्यथंः ॥ २१५ 
निजच्निर इति। हरषजानेम्तस्य ्रजुनस्य पतन्ति अगच्छन्त 

शनो शल्य' मुखं येषां तषां शिलोसुखानां गराणां वन्दानि। उज्जेस्विभि 
प्रबलेरम्ब रागेयाट)भिजनग्राहेः सिन्धुमुखेन नदोमुखेन अगतानि यादा 
सौव । “यादांसि जलजन्तवः” इति वेजयन्तो । निज्रिरे हतानि ॥ २६ 

विसदमिति। अन्तविमेदं व्य ददिश षणम् उपजापञ्च पदवोनिरोधं 
मागं एव प्रतिबन्धनम्, अन्यत तु अआआसारप्रसारप्रतिवन्धं विध्वंसनं गवण्डनं 
द् गलुख्ठनदाहादिकचश्च त्यादि यत् यत् नेता नायको जिगोषुरविदित- 
प्रयोगः संचतमन्तत्वात् अरविन्नातोपायप्रयोगः सन् भ्रिलोकेष करोति। 
तत्तत् शम्भरविदितप्रयोगः श्रन्नातवाणसन्धानमोक्ादिकः सन् अस्य अज्ञु- 
नस्य शरेष चकार क्तवान् । क्तरि लिट्। सषानद्मरः॥ २७ 



४६४ किराताजु नयम् । 

सोटावगोतप्रथमायुधसा 

क्रोघोज्छितेव'गितया पतः । 
षछचिरपि वासितवाहिनीकंः 

पेते क्रतां रिव तसा वारे: ॥ रट | 
अलङ्कतानामज॒तागुणेन 

गुरूपदिष्टा गतिमास्ितानाम् 

मतामिवापव णि मागेगानां 
भङ्गः स जिष्णोधतिसुन््रमाय ॥ र< ॥ 
वागच्छिदस्तं विशिखाः स््मरार- 

रवाङ्नुौभूतफलाः पतन्तः । 
अगख्डितं पाण्डवसायकेभः 

कछतसा सदयः प्रतिकारमापुः ॥ ३० ॥ 

माटृति। सोदटानि पररवगोतानि गर्तानि प्रधमायुघानि प्रवत् 
खष्टवाणाः यस्यं तस्य श्रजुनस्य सम्बन्धिभिः क्रोघोज्फितः क्रोघ्ाभिपिक्तं 
प्रूववगवफल्यात् कोपेन त्यक्रः। अत एव बवेगितया वैगेन पतङ्िः गतिं 
कुवदड्धिः। श्रत एव चछिब्ररपि तासितः वादिन्यो येस्तरत एव क्ताथधरिव 
बाणः पेत । भावै लिट् । वस्तुतस्तु रक्ताया एवेत्य; ॥ रस 

श्रलमिति। ऋजुता अवक्राकारत्वम् अवक्रगोनलत्वञ्च संत गुणस्तेन 
श्रलङ्तानां गुरुभिर्धनुवि द्यागुरुभिधमगास्रगुरुभिश्च उपदिष्टं द्ितां 
गतिं गमनम् ब्राचारच्ध च्राख्ितानां प्राप्तानां माग्णानां गराणां सता 
साध्नामिव अरपर्वेमि अग्रन्ा, अन्यतर अप्रस्तवे अकाग्ड इत्यथः । “ववं 
स्यादुत्सवे ग्न्य प्रस्तावे नन्नणान्तर” इति वि्वः। स दैष्वरक्षतो भङ्ग- 
म्क् दां व्यसन जिशारज्ञु नस्य कस्यचित् जित्वरस्छ च । “जिष्णुः शक्र 
धनच््रये जित्वरे” दति विण्वः। छतिं घय्यम् उन्मा ज्र इत्यथः। 
अकाण्ड साधुविपत्तिदगशनादिव शरभङ्गदगशनात् घय्यभङ्गोऽभूदित्यथः॥ २८ 

वाति । बाणच्छिदः पाघशरच्छदिनस्त स्मरारविरशिखा अवा- 

द खीभूतफला विसुस्वाय्राः विफलाञ्च सन्तः पतन्तः पाण्डवसायकेभ्यः । 
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चिवोयमागाननिलाघवैन 

प्रमायिनम्तान् भवमा्गयानाम् | 
समा शङ्गा |कुलाया निचखान टरं 

वाणान् ध्वजिन्या इदयेष्वगतिः ॥२१। 

तस्यातियलाद् तिर च्यभाने 

पराक्रमेऽन्योन्यविगओेषगेन । 

हन्ता पुरां भूरि पुषत्कवषे 
निरास नेदाघ इवाम्ब् मेघः ॥ ३२ 
अनाख्णन्तः क्रचिटेव मम्मं 
प्रिये षिगानुप्रहिताः शिषैन | 
मुद्प्प्रयक्ता इव नमवादाः 
रागा मुन; प्रोतिकरा वभूव: ॥ २३२ ॥ 

क्रियाग्रदणाचतुरध। प्राग्डव्रमायकानां क्रतस्य फन्नभङ्गरःपस्य स्वकमगः मन्य 
ऽखव र्त प्रतिक।रमापुः, श्रत्यत्करं कम सद्यः फनं दभयतोति भावः ॥ ३. 

पुनरजनस्य जयमाद-चितायमाणानिति। अरातिरजनः अतिनाघ्र 

वेन ग्रतिगीघ्रतलात् चित्रोग्रमागांथितरमाख्य्य कुव्वेाणान् “नमोवरिवथित्रडः, 
क्यच् इति क्यच् । भवमागणानां प्रमाथिनः खग्डग्रतस्तान् बाणान् । 
समाकुलायाः संत्तुभितायाः ध्वजिन्या; सेनायाः दयपु दूर गाट्' निचसव(न 
निणखातवान् ॥ २१ 

तस्य ति। तस्य अजनस्य पराक्रमे अतियन्ादतोरन्योन्यम्य विशेष 
णेन श्रतिशवकरणन श्रतिरियमानें अतिक्रम्य उतक्षष्य।माग सतिपुरां रन्ता 
विप्ररविजयो हरो भूरि प्रभूतं परषत्कववपं बागवषम् । “परषत्कवाणविशिरव। 
इत्यप्रः । निदा भवो नेदाचो मेवाऽम्ब वाहः अम्ब जनमिव निराम 
सुमोच । भ्रस्यतेलिट् । निदाघग्रहणं वषणस्य अतितोत्रत्वद्योतनाथम् ॥ ३२ 

अनाख्श्रन्त इति। प्रिवेषिणा प्रियविकोषुणा गिवेन अनुप्रहित 
प्रयुक्ताः अत एव कचिदटेव ममं श्रनाखगन्तोऽस्छथन्तः शराः सुद्टन्मित्र सोऽपि 
प्रियैषो तेन प्रयुक्ताः उच्चारिताः नमवादाः प्िववादा इव मुनगजनस्य 
प्रोतिकराः प्रोतिजनका बभूवुः ॥ ३३ 

० -- कि 



४९६ किराताज्ञ नोयम् । 

अस्वे: समानामतिरेकिणो वा 
पश्यन् रिपुणामपि तख शक्तिम् । 

विषादवक्तव्यवलः प्रमाघो 

सखमाललम्ब बलमिन्दुमौलिः ॥ ३४ ॥ 
ततस्तपोवोष्थसमुडतस्य 

पार' यियासोः समरागवस्य । 
महषुजालान्यखिलानि जिष्गो- 

रकः पयांसोव समाचचाम ॥ ३५ ॥ 
रिक्ते सविश्रम्भमथाखः नस्य 
निषङ्गवक्तं निपपात पाणिः । 

अन्यदिपापीतजले सतं 
मतङ्गजस्य व नगाग्मगन्ध ॥ ३९& ॥ 

अरस्त्ररिति। श्रस्तेः स्वायुधः समानां तुल्यासमतिरेकिण्णैं तताऽधिकां 
वा तस्य सुनः रिपृगामपि गक्ति' पश्यन् विषादेन उत्सादभङ्गन वक्तव्यानि 
निवाच्यानि बलानि सेन्यानि यस्य सः प्रमाघ णतमदनः इन्दुमालिमहहाटेवः 
स्वरः वलनमानोयं मद्धिमानमालनलम्बे स्वसामष्यंमवनम्बितवान् ॥ २४ 

तत इति । ततो मद्िमप्रादुर्भावानन्तर' टेवस्तपोवोव्याभ्यां ससुतस्य 
प्रगल्मस्य समर णव श्रणवस्तस्य पारमन्तं यियासोजिंगमिषोजिष्णोरज् नस्य 

अखिलानि महेषुजानानि समग्रवाणसम्बूहान् अकः सूयः पयांसोव जलानीव 
समाचचाम सच्दहारेत्ययंः ॥ २५ 

स्यात्तथा क्रियाविशेषणम् । 

रिक्त इति। श्रय बाणान्तघानानन्तरम् अ नस्य पाणिः करो रिक्तो 
बाशून्ये निषद्गवक्त तूगणोरमुखे अन्ध दिपेन गजान्तरेण आआपोतजले पोततोये 
नगस्य अचलस्य अश्मरन्धरे शिलागत्तं कन्दरे इत्यथः । सतवे सढब्ण' यथा 

म तङ्जस्य पागिलेक्षणथा कर इव सविशखन्भः 
सन्त्यव बाणा इति सविश्वासं निपपात ॥ ९६ 
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च्युते स तस्मिचिषुधी गरार्थाट्- 
ध्वस्ताधं सारे सहसैव वनी । 
तत्कालमोघप्रणयः प्रपैटे 
निबाच्यताकाम इवाभिमुष्यम् ॥ ३२७॥ 

अआघट्यामास गतागताभ्यां 

माेगमग्राङ्लिरस्य तृणी । 
विधयसागे मतिस्त्सुकश्य 

नयप्रयोगाविव गां जिगोघोः | उ ॥ 

बभार शृन्याक्ततिरर्जनम्तौ 
महषुघो वौतमरषूजाली । 
युगान्तसं शुष्कजली विजिन्यः 
पूर्वापरौ लाक इवाम्ब राग्नौ ॥ २८ ॥ 

च्यत इति । णग एव घा घम यस्य तस्छाच्च परत भ्चष्ट तस्मिन् उपुघौं 
धद्व सदसा भरति भ्वम्तासारे श्रकाण्ड नट्रधनसारे वन्ध्राविव 

नतक्षाल्ते मोघो वितथः प्रणग्रः प्रोतियस्य मः प्रणयेन ततकानङ्तव्य्रप्रा्न 
्र्प्राधेनात् पूवं क्ताथं एवेति भावः। सपाणि;। निवातां सतन्नत्वा- 
दपवादरादह्ित्यः कामयत इति नि्व्¶चयताकामः। “णोलिकासमिभच्या- 
चरिभ्यो णः" दतिषः। मड़व इव््रतृप्र्ता। श्रानिमुख्य' प्रपेदे। यघ। 
कथित् क्रतन्नस्तत्कालेऽक्षतोपकारमपि वन्धुः पूवावरक।(रस्मरणात् पुनरनु- 
उघ्र(ति तददित्यथः ॥ ३७ 

अआघटयामासेति। अस्यमुनः सय चाषो रङ्कः लिखति अग्राद्गः निः। 
हम्ताय्राग्रहस्तयोगु णगुणनोभदामेदात्" दति वामनः। विधेधमाग 

कत्तव्यान्वे घषगे उत्सुकस्य प्रहत्तस्य गां मुवं जिगोषोनायकस्य मतिवुं डिनेय 
षाड गुखय' प्रयोगः उपायस्तो नयप्रयोगाविव तूणो निशद्ग सावेगं ससम्भमम् । 
“दइृष्टानिदटटागमानज्ञाने अवेगधित्तसम्भमः" दति शाखतः। गतमगताभ्यां 
यातायाताभ्याम् अरावापोदाप्राभ्याञ्च आघद््यामास। भ्रन्यत् तु वितकंया- 
सास । शरग्रहगणाय्र पुनः पुनस्तणयोः पाणि ' व्य(पारयामाशेल्यघं; ॥ २८ 



४६८ किराताजु नोग्रम् । 

तेनानिमित्तेन तथा न पाध - 

स्तयोयया रिक्ततयानुतेपे ! 
खामापदं प्रोज्छाय विपत्तिमम्न 

शोचन्ति सन्तो द्य पकागिपच्चम् ॥४०॥ 

प्रतिक्रियाये विधुरः स तस्पात् 
छच्छेग विश्रेषमियाय हस्तः । 
पराद्युखत्व ऽपि क्ततोपकारात् 
तृगोमुसखान्प्रितिकलादिबाय्यः ॥ ४१ 

पश्चात्कि या तूणयुगस्व भन्न 
ङंन्न तदानौमुपकारिणतैव | 

सम्भावनायामधघरोक्लतायां 

पल्य : पुरः साहसमासितव्यम् ॥ ४२ ॥ 

वभारति। शन्याक्ततरिष्टनाप्रात् निस्त जस्ार्धाऽज नस्ता वोतमनच्षु 

जानी वीतानि गतानि मदरेषृजासानि ययोम्ता मदपधो मदानिषङ्ग 

विजिद्छः शून्यो नका युगान्ते संशष्वेजली । “शुषः कः” इदि 
निदछातकारस्य ककारः पूवापरा अ्रम्ब गणो ममुद्राविव वभार" ३र. 

तनति णथघम्तयाोस्तगणयोः रक्ततया दंतुना यथा अनुप्रत शश{च 

तथा तन अनिमित्तेन वागक्षयरूपेण दुनिमित्तन न प्रूणोच। तघ्ाहि- 
सन्तः स्तामाप्दं प्रोज्छयम विरज्य विवत्तिसम्नम् उपकारिणां पत्तः वग 

चन्ति! स्वव्यसनापेक्लया परकौयव्यसनमव मतामनुतापकभमित्यछः !\ 8" 

प्रतोति। प्रतिक्रियायै विघ्रः प्रतिकनत्तमसमथंः। “तुमर्थाच्च भाव- 
वचनात्" इति चतुर्थो । अ्रज्ुनस्य स हस्तः पाणि; पराडमुखत्वेऽपि 

तत् कालबैसुख्ये ऽपि क्तोपकारात् तस्मात् तृणोमुखात् मितरकुलादाखः साधु 

क्तन्न दव। “रायः साघुकरुलोनयः" इति विश्वः। क्च्छरेण महाकष्टेन 

विश्वे षमियाय। मीरादिलात् तूणशब्दात् डोष् ॥ ४१ 
 प्ञ्चादिति। तदानीं भक्तः सखवामिनः। कत्तरि षष्टो पथात्क्रिया 
णृठतः करणां तूणयुगस्य उपकारिणोव उपकारिकेव जन्न जाता । तथाहि-- 
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ते शम्भुरा्तिप्रमहेषुजालं 
ली डः णरेर्ममसु निस्तुतोद् 
ह तोत्तर' तत्वविचारमध्ये 

उतेव दोषेगृरुभिविंपत्तम् ॥ ४३ ॥ 
जहार चास्प्मादवचिरेण वमे 

ज्वलन््रगिदो तितदडेमकेवम् । 
चण्डः पतङ्गान्यरुटेकनोलं 

त डत्वतः सग्डर्मिवास्ब दस्य ॥ ४४ । 
विकौोशनिधाततनोमहासः 
फगावतश्च त्वचि बिच्यता्ाम् । 

प्रतिद्विपावद्धरुषः समस्त 

नागम चाच्िप्रमुवच्छटस्य ॥ ५५ ॥ 

नम्भावनावां म्वयोम्यताग्रा्नघरोक्ततायासफनोक्षतायरां पल्य; स्वामिनः पुराञ्य 
ओामितञ्यसासिनं सितम् । वद्ुन्तग्रहणाड़ाव तव्यप्रययः। साद्संनन्तमं 

न ्रास्यम् । भत सन्धावितस्य श्रवसरे श्रनुपकनच्चरनुजीविनः तव्द््ख्यम् 
श्रनुचितमिव्यघः ॥ ४२ 

लमिति । ग्म्भरासिन्नानि ब्राहतानि मदेपजानानि यस्य तं मुनि 
तत्वविचारमध्ये वाटमध्यं हतात्तरं निस्त्तरोक्तं विधन्त प्रतिवाह्िनं वक्ता 

रदो गुरुमिदटाषनिग्रहस्यानरिव नादनादहमयंः शरम्मसु निमुतौद 
व्यघ्रयामामस ॥ ४३ 

जदहटारेति। किञ्च ग्रम्मान्यनेरविग्म शोघ्रं जवनदह्धिमणिनि्यौतिताः 
स्यः सोवणय लेखा; यस्य॒ तत् तयोक्तम् । वस कवचम् । चण्डा सरत् 
पवनः पतङ्गात् स्श्यारेकन)न्तं कवनं क्रप्णवगम् । “एकर मुख्यान्यकेवलाः" 
इत्यमरः । तेड़त्तस्त इदु गुक्तस्य वग्डमिव जहार । तदा भगवन्मायया 
मुत्राकञ्चका सुनिमघनिसुक्तः सूय इव दिदटोपे इति भावः॥ ४४ 

श्रथ युग्मं नादह- विकोगेति। साऽजनः तनु तायत इति तनुतरं 
वम । “भ्रातोऽनुपस्तग कः” इति कप्रत्ययः । तेन विना; विकौभः काशा- 
दुहतः निघौ ततनु; गाणोकज्ञोृमूत्तिः। ततो विरेषणसमासः। तस्य 



<° किराताज् नोयम् । 

विबोधितसा ध्वनिना घनानां 

हररपेतस्य च भेलरन्धत् । 
निरम्तधमस्य च राचिवज्क- 

विना तलवेण रचि समन ॥ ४६; 
युगसकम् 

अ चित्ततायाममि नाम युक्ता- 

मन् तां प्राप्य लदौयक्रच्छरं । 

मह गतां ताविषधां तदान 

विवव्रतुश्चतनयेव योगन् ॥ ४५ । 

म्ितं बिश्रुद्धं नभसोव सत्वं 

घाना तपोवोय्यमयन युक्तम् । 

गरस्वाभिघातेस्तमजखमोण- 

स्त्वष्टा विवसछन्तसिवाल्लिलेसख ॥ ४८ | 

विकोगनिघौ ततनामदासेमदासवल्ञस्य नघा त्वचि विचतायां सत्वां फषाये- 
तथ्य सुक्तक्च्युकस्य सेय प्रतिह्पि प्रतिगमन श्रावद्दकष! वदक्रापस् 
समन्त" प्रतिगजस्य श्रम आ्रा्निपसुखच्छदस्य निरस्तमुग्वावेरगस्य नागस्य 
गजस्य च॥ ४५ 

विबोधितस्यति । ननां ध्वनिनां गजजितन विबोधितस्य गेनरन्धात् 
कन्द्रादपेतस्य निष्क्रान्तस्य दरे: सिंदस्य च । तया निरस्तघम्रस्य गतघमस्यं 
रतव रुचिं गोभ्रां सज । एतयास्य तच्छतावेरनिग्ातनत्वरगद्म्द- 

त्मनसित्वतजस्वित्वानि उक्तानि। अत्र र्चिभित सचिमिति सट्श्यत्तवात् 
असम्भवदस्तुसम्बन्धो निद्गनालद्कारो मानया संखष्टः ॥ ४६ 

अचित्ततायासिति। तदान कवचपतनममये महीं गतौ दयुघः 
निषद्धो अ्रचित्ततायामपि अ्रचेतनत्वेऽधि तदोवक्लच्छर स्वाभिव्यमन युक्त 
योग्याम् । नाम किल । श्रकिञ्चित्करत्वादि ति भावः। अनु ताम् अवादय ग्बलः 
प्राप्य चेतनया प्राणिसाघारगन्नानन योग सम्बन्धं चेतन्यसम्बन्धं विवतव्रतु- 
रिवेव्युत्प्र क्ता । अचेतनत्वे वाञ्च खत्वादिचेतनघमयोमादिति भावः; 



सप्षदटशः सग॑:। ४७९१ 

म॑रम्भरवेगोज्छितकवेदनेष् 

गावेषु बाध्िय्य[ चाघेय्य ]मुपागतेष 
मुनबभूवागगितेषु राशे- 
लीहम्तिरस्कार इव्रात्ममन्यः ॥ ४ ॥ 
ततोऽनुपुर्वायतद्रत्तवादहः 
श्रोमान् ्षरल्लाहितदिग्धदंहः । 
आस्कन्दय वेगेन विमुक्तनादः 
लिति विधुन्व्चिव पाण्णिघातेः ॥ ५०॥ 
साम्य गतेनाशनिना मघोनः 
णणाङ्खगडाक्तिपाग्डरय | 

श्रम्यं बिभित्सय घनुषा जघान 

स्तम्द्' विप्ामम सहानिकिभः ॥ ५२ ॥ 
मुग्मम् 

स्थितभिति। विशदे निमले नभयि इव स्वं सच्वगुष् स्थितं तपो. 
वोय्यमयेन तपोवोय्यभ्यामागतन धाम्ना तजमा मुक्तं तम् अज् नम् इगच्त्वट 
विश्लकमा विवस्वन्तं सरव्यसिव अजस्रः निरन्तरं गस्त्राभिलात; गस्ब्रकप॑ता 
उ्धिलेगख तत्न ॥ 8८ 

मरस्भेति। स्गम्भवेगेन सम्भ्वमातिग्यन उन््ितवेदनषु त्यक्तदुःखषु 
गात्रेषु वाधि" स्तंित्यम् उपागतषु मत्स न गन्मिताः इषुरागशयौ यन 
तस्य॒ भ्रगग्तघुराभेः समुनरज् नस्य श्रातसम्ननुदः म्वक्रौपा नोदस्य विकारा 
लाः काष्णायमः तिररिक्रियते ब्राच्छाद्यत चननेति तिरस्कारः कञ्युकादत 
वभ्रूव । रोपवशात् न करिित् प्रहारद्ःखमन्नासोदित्यधः। क्रौधकवसग्णा 
वोराणां किमन्येलौ भारे रित्यश्च; ॥ ४९. । 

चय युग्म नाद- तत इति । ततोऽनन्तरम् अनुपृव्यौ प्ूवमनुमनो 
गोपुच्छाकार अरायदौ दोघी वन्तौ वत्तनी बाह्यस्य सः योसान् जोभावान् 
च्ोरल्लोलितटिग्धटेड स्रवदुधिरलिप्तगावः पाश्िघातश्चरगतनलाघ्रातः। 
तदग्रखो घुरि गुनफौ श्रियां पाश्णरघस्तयोः” इत्यमरः) किति 

विधुन्वन् प्रकम्मयत्रिव वेगेन आस्कन्य अभिहत्य विसुक्तमादः सोऽज् नः ॥५० 
साम्यपिति। मघोन इन्द्रस्य श्रश्यनिना वस्ेण सह साम्यं गतेन व्- 



६७२ किराताज नोयम् । 

ग्येग मा सच्चिदघे पतन्ती 

भवोदवेनात्मनि चापयश्टिः । 

समुचता सिन्ध रनेकमार्गा 
पर स्थितेनोजसि जद्भनेव ॥ ५२ ॥ 
विकामु कः कमसु भोचनीयः 
परिचुातीदाय्य इवोपचागः | 
पिचि्तिपे शूलभृता सलौलं 
स पविभिद् रमटूरपातेः॥ ५३॥ 
उपोटकल्याणफलोऽभिरन्- 

न्व गत्रतं पुण्यरगाश्रमम्यः । 

उपापवासंरिव संयतात्मा 
तपे मुनिस्तं रिषभिः शिवस | ५४ ॥ 

कन्न भग्राद्भस्य खण्डं गकन्तं तस्यव श्राक्लतियम्य तददक्रमित्यघ्ः। 
पाण्डर तददृवेतिभवः। तन गशाद्कग्वरण्डक्ततिपाण्डरेण घनुषा णम्भु 
बिभित्षुभत्तमिच्छः सन् महानिभो गजः विषाष्षन दन्तेन म्तम्बमिव 
जघान।॥५९ 

रयेणेति) रयेण बेगन पतन्तौ मा चापघष्टिभंवस्य समारस्य उद्व: 
उतपत्तियस्मात् तन भवाह्ववेन ईश्वरेण पर ओजसि परमे ज्यातिषि 
स्थितन ज्धना राजपिणा ससुता श्रत्यत्कटा अनकमागा तिखोताः मिन्ध 
गद्य इव अत्मनि सन्रिदघ सम्यक निहिता अन्तल्िलायेत्यथः ॥ ५२ 

विकासुक इति) विकामुको भग्नचापः अत एव परिच्यतौदाय्या दटान- 
वित उपचारः सत्कार इव कमसु रणक्रियासु क्षयेषु च भोचनोयं 
प्रोयोऽपूज्यशच सच्वावष्टम्भेनाभगन चित्तत्वाच मोऽजनः शूलखता शिवेन 
मन्तोलं सद्धेलं यधा तथा दूरपातं; ्रतिगाद्ृप्रहारेः पत्रिभिः शरद् रमत्यन्तं 
विचिसिपे नुन्नः ॥ ५३ 

उपोटृति। उपोढृमासन्न' कल्याणफलम् भ्रस््रलाभरूपं स्वगादिकच् 



मप्तदशः सगे: । ४७३ 

ततोऽय्रभूमि व्यवसायसिद्ं : 

सौमानमन्येरतिदुस्तर' सः | 
तेकःशियामाश्रयमुत्तमासि 

सा्ादहद्ू रमिवाललम्ब ॥ ५५ ॥ 

णरानवदयन्ननवदयकमा 

चचार चिच प्रविचारमागः। 
हस्त न निम्विशशतासदोप्रः 

साकांशुना वारिधिरूमिगेव ॥ ५६ ॥ 

यथा निज्ञ वत्मनि भाति भामि- 

ग्क्वायामयद्यास्म महस्ररग्मिः | 
तथा भरमन्नाशु रगस्यलोष 
म्यष्टदिृततिदंदओ म भृतैः ॥ ५७ ॥ 

यस्य मः वौरत्रतमादहवादनिचन्तिरुप' तोत्र तप्रख अ्रभिरल्न् धानयन् 

पुर) म्रौ रग इव आ्मयम्स्तत्र तिष्ठति पस्रगाग्रमम्धः संय्रतात्ना 
नियमितचित्तो मुनिरजनः कश्ित्तपस््री च तः शिवस्य मष्टाटवस्य इषुभि 
ग्रर्जपोपवामरिव तपे तप्रेः। तपतः कमणि लिट् ॥ ५४ 

तनं इति) तत्तश्षापान्तघानानन्तरः मःऽजनः शआ्रग्रभ्रमिं विपदि 
गन्तव्यस्ानं णरगषमित्यः। कुतः ? व्यवसायसमिदयु द्वादयोगमिडः संमानम् 
अवधिं माधकतममित्यथः। अन्यः पररतिद्म्तरं दरतक्रमं तजःखियां 
प्रतापसम्पदामाययं इतुमित्यश्ः। उत्तमाम महागदम्| “सन्महत् 
इत्यादिना समास; सान्नादङ्ङ्गार' सविग्रहम् अभिमार्नमिवं आललेम्ब 
जग्राह ॥ ५५ 

गरानिति। अनवद्यकर्म्म अगद्यकर्मा। ^श्रवद्यपरखय" इत्यादिना 
निपातः । गश्गान् श्रवदयन् खग्डयन् वौरां निस्विंशण्धता खद्गयुक्तेन हस्तेन 
माकांशना श्रकीश्ुसहितन अमिंणा तङ्गण वारिधिरिव टापो दोप्रितः 
सोऽजु नः प्रविचारमार्गैः खद्धिनां गतिमेदैितरं यथा तथा चचार ॥ ५६ 

यथेति। भाभिद्िभिरुपनक्तितः। “स्युः प्रभासग्रचिस्त्विङभा- 
भाग्दविद्य् तिदोघ्ठयः” इत्यमरः । सहस्र ्मिरकी¶ यथा निजे वत्म नि नभर्सि 



५ 

४७४ किगताजुनौयम् | 

शिषप्रणन्च न गिन्ोमुखन 

त्सरप्रदेणादपवच्निताङ्गः । 
ज्चलव्रसिस्तस्य पपात पाग- 

घ नस्य वप्रादिव वैदय॒तीऽग्निः॥ ५८ ॥ 
आचिप्तचापावरगष्ञान- 
श्छिन्नोन्मासिः म खघेऽवधतः | 

रिकतः प्रकाशश्च वभूव भूम- 

र्त्सादितोदयान इव प्रदेणः ॥५८ \ 

स स्वग्डमं प्राप्य पराट्मघवान् 
भुजदितोयोऽपि विज्ञतुमिच्छया । 
ससज दरि परिरूगगपाद्पां 
द्रवेतरषां पयसामिवाश्मनाम् | ६० ॥ 

त्।यामयः प्रतित्िम्बस््पः सन् अप्स भति स्यष्टद्धिमत्तिमाति रगस्डननोषु च 
स्प्रेद् ूतोयस्य म म्पष्टहिनूत्तिः सन् साऽजेनः सन् तथा भरूतंम॑ल- 
ठटगेषृ्टः) व्ैकरेऽक( नभसि अस् च अनक इव दृश्यत, तथा मोऽपि 
दिवि मुवि च पमु आशु सच्चाराद् ग्रोगपदयभ्चस्याटेव एकोऽपि अन 

द्व गग इत्यतप्रत्ता॥ ५० 
शिवेति} ग्न प्रसुन्रः सिषम्तन शिनमुखन त्सस्प्रदेगात् सुटि 

प्रदेषमवधिं छता "वसरूः खद्धादिमुद्ो स्थात् इत्यमरः। अपवजिताङ्ग 
लनविग्रदः अभिः ग्वदड़म्तस्य श्रजनस्य प्राणैः करात् घनस्य मघस्य वप्रात् 
तटात् व्टुवरतो विद्वरत्सस्बन्य अग्निरिव ज्वलन् पपात ॥ ५८ 

ग्राच्तिमाति) ग्राल्तिप्ानि अग्रहतानि चापानरणषुजानलानि घनुवस- 
वर्मसु यस्य मः शछिन्नोत्तमासिः लूनमदहाखद्गः खतरे गण । "सघ. 
मास्कन्दनं मड्ुधम्” इउत्यमरः। अवधतो निरस्तः माऽजनः उतृसादितम् 
उत्पारितम् उन्रानः यस्य स भूमेः प्रदटेणा मूसिभागदव रिकः शून्छ 
प्रको निःमम्बाघच दृश्य डति यावत् चभूव।॥ 

म इति परात् परस्मात् णता पूर्वादिभ्यो नवम्या व" दरति 
विकन्पात् न स्मादादेगः; । खर्डनं भद प्राप्य अ्रमषतवान् सोऽजुनः भुज 



मप्दशः सगः: 8.६ 

नोरन्ध ̀ परिगमिते च्नतं पृषत्क 
भू तानामधिपतिना शिलाविताने | 
उच्छा यम्यगितनभो दिगन्तराल 

चिन्नप्र स्ितिरूहलानमिन्द्रसनुः ॥६ ६४} 

निःजेषं शकलितवल्कनाङ्मारः 

कुवद्धिभ् वमभितः कषायचिताम् । 
डणशानः सकुसुमपल्लवेनंगम्तं - 
रातन् विमि रङ्गरेवताभ्यः॥ ६२ ॥ 

उन्द्रन्जन्प्रकर दवामरापगाया 

वगन प्रतिमुसवमेत्य वागनदाः | 

गागडोवो कनकशिलानिभं भुजाभ्या- 

म!जघ्र विघम्मिनोचनस्य वल्लः ॥६३॥ 

दितोय। भुजक्नातमद्दायः मन् श्रपि विजतुमिच्छया द्रवेभ्यः इतर 
तषां दतरा कटिननां पयसामिव करकागासिवत्य्रः। अग्मन; 
मस्वन्धिनीं प्ररिसगणा भग्नाः पादपा; यस्याः सा, तांद्वष्टिं ममञ अश्मभि- 

जघ्रान इत्यथः ॥ ६० 
नोरन्ध्रमि गिनावितार्मे श्िन्ाजालं भूतानःसधिपतिना फिवेन् 

पघतवी्बा; स्यः परिगत नोत मति इन्द्रमरनुरजनः उच्छ्राये उत्स 
स्थितम् ब्राच्छाद्धितं नभाोद्धिग्नाम् अन्तरानञ्च यन तत् नीरन्ध मान्द्र 
रादन्तोति रुद्ाः। इगुपघननत्तग; कप्रत्ययः । लित सुहा घछत्तामस्तषां 

जानं चिन्नेप प्ररथ्ामाम । "उच्छ्रायं गरसमितववीं" इति प्रामादिकः पाटः \६९ 

निःगषमिति । इशगानः गिव: गानचप्रत्ययः। निःग्षं यथा त्रा 
प्रकन्ितानि वल्कलानि लनः अङ्धानि शाखा मार} मल्नाच येषां त- 
भुवम् अभितः कषायायौ राग; स्वरसेन [स्वरागीन] रस््ननमिनि श्रानत्। 
"राग क्रा कषायोऽस्तो" दति जयन्तौ । तन चिल्ला विचित्रवणों कुवद्भः 
मङुसुमपल्लवेम्तेनगं छतत; रङ्ग रणरङ्गः या देवताम्ताभ्यो वनिं पृजापमिव 
्रातन ॥ ६२ 



७ 9६ किराताजञनोयम् । 

अभिलषत उपायं विक्रमं कौत्तिलक्मो- 
रसुगममरिसेन्य रङ्मभागतस । 
जनक इव शिशुत्वं सुप्रियस्येकसूनो- 
रविनयमपि 88 पाण्डवस्य स्मरारिः ॥ ६४ ॥ 

दति किगताजु नौये महाकाव्ये 

सप्तदशः सगे: ॥ १७ ॥ 

उन्मज्न्रिति। गार्डोवो श्रजनः उन््मन्नन् उत्तरन् मकरा जनग्राद- 
विपः श्रमर!पगावा गङ्गाया इव बाणनद्याः बागप्रनाद्धात् वेगन प्रतिमुखम् 

अ्रभिमुस्वम् एत्य ्रागत्य कनक शिलानिभम्। कनकग्रहृणं काठिन्यातिगय- 

दोतना््रम् । विषमविलोचनस्य तम्बकस्य वन्तो हृदयं भुजाभ्याम् श्राजच्र 
लाडतवान् । अत्रात्मनपदं विचाश्चम् “आरड़ा यमहनः” इत्यत्र अकम- 

कराधिकारात् “सखवाङद्गकमक।च” इति वक्तव्यत्वात् न च शिवस्य प्रतिमुग्वम् 
इत्यन्वयात् कनकग्निनिभं कनकनिकपतुद्य श्याम स्वर्र्त राजघ्नं 
इव्यथः इति वाच्यम् । अनीचित्याचरणात् न्धि शुदा सन्रह्वा निपुष्णा 
अपि मन्ना; स्ववन्नम्ताडभमाचरन्ति किन्तु स्वभुजास्फःलनम् । किञ्च 
अनन्तरं वच्यमाणभवकनत्त काविनयमदनिर)च्र।त् वत्त एव इत्यन्वयस्य 
अव्यवधाना पूर्वरेव दषितल्लादता व्याकरणान्तरात् द्रम् । क्वचित्न 

त्यम्बक्स्य वन्तः प्राप्यः इत्यध्याहार खोक्त्य श्रकमकलादानमन- 

पदमादः ॥ र  . 

अभिलषत इति। कोत्तिनच्छारप्रायं माघधनभूतम् अगिसन्य- 

रसुगम टृरासदं विक्रमम् च्रभिलषतः। सूनुपन्न यत्किच्चिन्महत् फलं 

प्राधयमानस्येत्यघंः । श्रत एव श्रङ्कम् अन्तिकम् श्रभ्यागतस्य उत्सङ्ग- 
मारूट्स्य च पाण्डवस्य श्रविनय स्मरारिरनन भक्तवतत्सल्यमव सहन 

कारणमिति स्च्यतं। निशे ओेशवे सुगप्रियस्य परप्रेमस्पदस्य कुतः एक 

व सनुस्तस्यैकस्नोरविनयं जनक इव सेई सोढवान् ॥ ६8 

इति सखोमदहामडहोपाप्यायकोलाचलमल्लिनाध्रस्ूरिविरपचतायां 
किरात।ज नोयव्याख्यायां चर्टापधसमाख्यायां 

सप्तदशः सग :॥ १७ 



अष्टादशः सग; 
छ ।। 

व 9 8 1 
००० ४ 

तत उदग्र इव दिरदे मुनी 

रगमुपेयुषि भोमभुजायुघ । 

धनुरपास्य सवागधि शङ्करः 

प्रतिजघान घनेरिव मुष्टिभिः॥ १॥ 
हरपुयासुतयोध्व निसत्यत- 
न्न खट् संवलिताङ्लिपागिजः । 
म्फ् टट नल्पशिलारवद्दासगः 

प्रतिननाद् द्रौष दृगैगतः॥२॥ 
गिवभुजादहतिभिच्प्रधत्ततीः 
मुख्मिवानुवभूव कपिध्वजः | 

क डव नाम हहन्प्रनसाम्भव- 

ट्नुक्षतरपि सत्ववतां क्षमः ॥ ३॥ 

तत दति। ततो मुष्टिगुद्धानन्तरम् उद्गर महलि द्विरदे गन्न इन 
भाोममुजो पव आगरुच यस्य तथाभूत रणमुचयुषि मुनीं णद्भुर; स्वयमपि 

सागि सतृणं घनुरपास्य व्यक्ता सुषिभिघनेन्नीदमुन्नरपरिव प्रतिजघ्रान। 
्राद् निक्रताघातस्य प्रतिघातं छतवानित्यथः । “घना; कटिनमङ्ात- 
मेघकाटिन्यमुद्भरा..' इति वजयन्तौ । “वनस्त॒ नोद्मृद्नर' इति विश्छ; ¦ 
यद्यपि सुमन्द; सुच्या तु बया सरन्ति; स्यादटरनिम्त् निष्कनिष्टन 
मुष्टिना” इत्यमरः । उभयधा प्रयागादुहिनिङ्गः तथाप्यत्र उपमानमारूप्यात् 
पु लिङ्घ ग्राद्यः। द्रुतविलम्बितं ठत्तम् ॥ १॥ 

हरेति ¦ हगण्रश्रासुतयोः शिवाजुनयोरण्दु निविडं यथ्रा तया संबलिताः 
सङ्गदहिताः अ्ग.लयो येषां ते सुष्टोक्लता दत्यथः । तषु पाणिषु जातम्तयोक्तः । 
स्फ़रन्तौनां विदलन्तोनाम् अनल्पशिलानाम् ्रारव इव दरास्णो भोषगो ध्वनि- 
रुत्प्रतन् उद्च्छन् । दरोखतो गिरेदरोषु गुहासु प्रतिननाद प्रतिदध्वान ॥ २ 

[न्क त थ (~ ८१ € 

शिवेति । कपिध्वजः श्रवस्य भुजाहतिभिसु िघातेभिन्रा विरो 



४.७८ किराताल्ु नोयम् 

व्रगमु खचुतशोणितशोकर- 

स्थगितशेलतटाभभुजान्तरः । 
अभिनवीषसरागभृता बभौ 
जलधरग समानममापरतिः ॥ ४॥ 
उरसि गृलभतः प्रहिता मदः 

परतिहति' ययुरजु नमष्टयः | 
भृशरया इव सन्यमहोभृतः ` 
पृथनि रोधसि सिन महामयः ॥ ५ ॥ 
निपतितेऽधिशिरोधरमायत 

सममरलियुगेऽखगचक्तषः । 

विचतुरष पदेष किरोटिना 
ललितटष्टि मदाद्व चस्लं ॥ € ॥ 

याः एवा मदत्य: क्नततयः प्रहाराः त्रणास्ताः सूर्खवामिव श्रनुवभ्रूव। दुःख. 
कंर}रपोति भावः। न्तोदु :खं नाजोगकणदिव्यथ्रः। ननु दूःमहदुःरव- 
वेगेषु कथमगणना इत्यत्राह क इति। कड़वनाम कोनु खलु मच्व- 
वतां सत्वाधिकानां छउदन्मनसां तजस्िनाम् अनुक्ततरनुकरगस्यापि त्तमो 
भवत् । ममख्िनां चरितं नटवटनुकन्त मपि न क्चिदोष्ट, तस्य आचरणं 
तु दूरापास्तमिति भावः। रंद्ररसाविष्टमनमां मनस्विनां कुतः मुख्वद्ःर. 
गगर्नति भावः+ ३ 

व्रणेति । त्रषसुखेभ्यययतस्य ्रितस्य शागितश्य ्ोकरः म्धगित- 
समात्रतं गशलतटाभं शिलाम भुजान्तर' वक्षो यस्य स तथोक्घः। उमाप्रति- 
रभिनवमौषसरागं सन्धपाराग' विभन्तोति तघोक्तेन जलधरेण ममान' तुल्यः 
यथा तधा बभौ इतुपमा।॥ ४ 

उरसोति । शूलथतः शिवस्य उरसि प्रहिताः प्रयुक्ताः अज नस्य सुष्टय 
णृद्नि विशाले सद्याद्रः रोधि तटे शशरयास्तोत्रवेगाः सिन्धो; समुद्रस्य 
मदहोमय इव मुद्टुः प्रतिदतिं ययुः ॥ 

निपतित इति । अ्युगानि चक्ति यस्य तस्य श्रयुगचक्ञुषः त्रिलो- 

चनस्य आ्रायते दो श्ररलियुगे अरलोव्येडसुध्मोहस्तथोयु ग युग्मे । “हस्तो 



्रष्टादशः सग.। & ७€,. 

अभिभवोदितमन्य् विदो पितः 

सममभिरत्य भुशं जवमोजसा | 
भुजयगन विभज्य समाददे 

णशिकनलनाभग्गस्य भुजद्रयम् ॥ 9॥ 

प्रवहतेऽथ महाहवमल्लयो - 

रचलसञ्चननाडरगो ररः | 

वारगगृ्ःलसङ्लना गुस- 

गु र्मुजायघगि तयोम्तयोः ॥ ८ ॥ 
अयमसौ भगवानुत पराग्डवः 
ग्धितमवाङम निना शभिमीलिना । 

मृष्टा तृ जदप्रा। मसरनिः स्यादटरलिम्त् निष्कनिष्ठेन मुद्धिना इत्यमरः, 
प्रकततु मुरिमात्रविवक्तया प्रयामः। शिरेघधगयामघ्तोति ्रधिगिराधरम् 
अधिकन्धर' ममं ग्रुगपत् निपतित मति। किशरैटिना अज्ननमदाद्धिव 
तरणि चत्वारि वा लिचतृगणि। “सङ्धययाव्यग्रामन्नः इत्यादिना वड् 
त्राहि चतुरोऽचप्रकरग त्पपाभ्यामुपसंख्यानम्” ईति ममामान्ता- 
ऽरप्रत्ययः। तषु लिचत्ुरषु पटृषु सुलितटृष्टि घृणितनलत' यथा तथा चस्वने 
सव लनितम् । भावे लिट् ॥ &€ 

अभिभवति। अभिभवेन उक्ररूपेण उदितः उत्प्रन्र। या सन्यः क्राघ 
तन विदटोपितः प्रज्वलितः सः श्रजनः भृशं जवं ममभिरूत्य ममभिद्रव्य 

जसा बलेन गगिकलाभरगस्य इन्दुमोलेः शिवस्य भुजदयं मुजमुरीन 
विभज्य वियोज्य समाददे जग्राह ॥ ॐ 

७६ प्रवछ्रत इति। अरय मद्ादवे महारणे मल्लयोवलोयसाः। “सन्नः 
पाले कपोले च मव्छयर्मदे बनलोवयसि"” इति विश्वः। गुरुभुजो एव श्रागुधं 
तन गवितयोस्तयोः श्िवाज्ञुनयोः करणानि करचरगाबन्धनान्येव 
हतानि येषां त्पां सङ्गलना मङ्टना तया शुर्दु स्तरः तथा ब्रचनस्य 

हिमाद्रेः सश्चलन॑ कम्प्रस्तस्य श्राहरणः श्रारोपकः। क्तरि लुपरट्। रग 
अवते प्रत्तः ॥ ८ 



४८० किराताजु नोयम् | 

ममधिरूट्मजन नु जिष्णाना 

खिदिति वैगवशान्छम् ह गगः | < । 
प्रचलिते चलितं स्थितमास्थिते 

विनमिते नतम् न्नतमन्नती । 
हेषकपिध्वजयोरसदिष्ग ना 
म इग्भावभयादिव भूभृता॥१०॥ 

कारग् शृङ्लनिःसूृतयोस्लयोः 

क्रतभुज्ञघ्वनि वल विवल्नतोः | 
चरगपातनिपातितगोधमसः 
प्रसखपुः सरितः परितः स्यलोः॥१२१॥ 

चयमिति। अयं पुरोवन्तां पुमान् भ्रमो भगवान् प्रसि टेव; ; 
तदुकरम् “इदमः ममन्तरूपं समोपतरवतिं चेतदौी रूपम् । अदमम्न 
विप्रक्लष्टं तदिति परोत्न विजानोघात्” इति । उत पाण्डवः भ्रयं हि तिढद- 

वस्थायां च्म इति वदितव्यम् । अश्र पतनावस्थायामादह-- मुनिना अवाक 
्रधःस्थितम् उत शशिमोनिना अजन टेवेननु ममधिरुद्रम् उपरिस्यितम्, 
अथ जिष्णुना स्वित् अ्रज॒नन वा समधिरूठृमित्येवं मणे; प्रमयेवगवगात् 
मुसुड श्रान्तम् ! “मुह वचिल्ये'' भावे निर् ॥ 

प्रचलित इति। अमहिष्णुना तय्ोमारममहमानेन भूमता जन्तेन 
अभावभययात् विनाशभयादिव मुद्रव्वषश्च कपिग्र ष्व ययास्तयात्रप- 
क पिभ्वजयोः प्रचनिते चन्तने सति चनितं प्रचेले आस्थित तृ्णोम् अवस्थान 
स्थितं तधैव तस्थे। विनमते मम्यगाक्रम्रक सति नतं नस्नोभूतम् 
अनामोति यावत्। उत्रतौो उत्रमने सति उन्नतम् उदनामि। सवंत 
भावे करः ॥ १० 

करशेति। करणानि करचरगचन्धविगेषास्तान्येव श्ह्लानि तम्या 
निःखतयोम दस्त्यक्तबन्धयोरित्यथः । कतो भुजध्वनिः भुजस्फोटनशब्द्) 
यस्मिन् कमणि तत्तथा वस्गु सुन्दर्य यथ्ा-तथा विवनातोर्तश्नवमानयो- 
स्तयोः हरपाथ्योञ्चरगपातः पादक्तेपनिपातितानि रोधांसि यामां ताः 
सरितो नद्यः स्थसीः परितःखयलोषु प्रसख्पुः प्रताः। श्रभितः 



अष्टादशः सगेः। ४८१ 

वियति वेगपरिश्च तमन्तरा 
समभिस्टेत्य रयेश कपिष्वजः | 

चर गयोञ्चरणानमितत््तिति- 

निंजण्हे विखुणां जयिनं पुरम् ॥१२॥ 
विस्मितः सपदि तेन कर्मणा 
कमगां च्षयक्षरः परः पुमान् | 
सेध काममवनौो तनक्रमं 
निष्पिपेष परिरभ्य वन्तुसा ॥१२॥ 

तपसा तथा न सुदमस्य ययी 
भगवान् यया विपुलसत्वतया | 

गुणस हतेः समतिरिक्महो 

निजमेव सत्वमुपक्रारि सताम् ॥१४॥ 

परितः” इत्यादिना दितोया । “जनप्रद" इत्यादिना अक्रतिमाय्ं ङोष्। 
क्ूलपातक्तोभात् उद म्तम॑निनाः सरिति: ख्यनानि प्राजनयन् इत्यथ; । पतनं 
तयोभार उक्तः ॥११ 

वियतोति । वियति अन्तरिन्ने वेगेन परिभ्र्तम् उत्पतितं तिखणां 
पुरां जयिनं त्िपुरान्तकम्। "जिटलः इत्यादिना इनिप्रत्ययः । कपि- 
ध्व जोऽजनखरणाभयां पादाभ्याम् ्रानमिततस्तितिः सन् रयेण वेगेन समभि- 
रत्य अभिदुत्य अन्तरा मध्यमागं चरणयो; पदयो; निजग्यरे निग्होतवा 
नित्यथं; । उत्पतितस्य भगवतखरणौ खक गभयं जग्राह इत्यथ ` ॥१२ 

विस्मित इति। तेन कमणा चरणग्रहणकम्णा सपदि विस्मितः 
सविस्मयः कर्मणां च्यकरः मोक्नप्रद इत्यथः। पगः पुमान् हरः अवनौ 
चितौ क्ते ̀  कामो यस्य तम् । ““तुङ्ाममनसोरपि” इति मकारलोपः । 
अक्तमम् ब्रक्तान्तं तं पाथं वक्षसा परिरभ्य निष्पिपेष गाट्मालिनिद्ग 
इत्यध : । रथोद्ता वरन्तम् ॥१३ 

तपसेति । भगवान् देवः अरस्य अजनस्य विपुलसश्लतया बदुसश्वसम्पर- 
देत्यथ : । पैयसम्पत्ताति यावत् यथा सुदं ययी तथा तपसा सुदं न ययो! 

५---कि 



छ८्र् किराताजनोयम् । 

अध हिमगुचिभस्प्रभूषितं 

शिरसि विराजितमिन्दुलेष्वया । 

सवपुरतिमनोहरं हरं 

दधतमुदोच्य ननाम पाण्डवः ॥१५॥ 
सहशरधि निजं तथा कामुकं 
वपुरतनु तथैव संवमितम् | 
निहितमपि तथेव पण्यन्नसिं 
हषभगतिरपाययो विद्यम् ॥१६॥ 
सिषिचरवनिमम्ब् वाहाः शनेः 
सुरकुसुममियाय चिवः दिवः । 

विमलरुचि षटशं नभो दुन्दुभे- 
ध्वनिरखिलमनाहतस्यानओे ॥१९९॥ 

तथाहि सतां गुणमंहतंस्तपःसेवादिगुणसद्कातात् समतिरिक्तम् अतिशयितं 
निजं सन्वमेव उपकारि उपकारकमदहो । प्रमितान्नरातरत्तम् ॥१४ 

अथेति । रध हिमश्चिना हिमश्श्चं ग भस्मना भूषितं शिरसि इन्दु 
लेखया विराजितं णोभितम् अरतिमनोहरं सुन्दरं सखवपुदेधतम् । किरात- 
रूपं विद्य निजविग्रहं दधानं हरमुटोच्य पाण्डवो ननाम प्रणतवान् । 
श्रपरवक्त' त्तम् । “ज्रयुजि ननरला गुरः समे तदपरवक्लमिदं नजो जरौ" 
दति लक्तणात् ॥१५ 

सदेति । छरषस्य इव गतियस्य मोऽजनः तस्मिन् समये सदह भरधिभयां 
वत्तत इति सद्ग्रारधि सनिषङ्गम् । “वोपसज नस्य" इति विकल्पात् सद्- 
शब्दस्य न सभावः। निजं कामुकं गार्डोवं तथैव पूववदेव संवमितं 
सम्यक् कवचितम् अतनु महत् निज' वपुः तथं व निहितं यथापूव स्थापि- 
तम् । असिमपि खड गच्च तथेव पश्यन् विस्मयम् उपाययौ । कचित्त 
“वषभगतिम्" इति पाठः । तत्न वषभगतिं शिवञ्च पश्यन् विस्मयम् उपा- 
ययो इत्यथ : । प्रमुदितवदना हत्तम् । “प्रमुदितवदना भवत् नौ रसौ" 
इति लक्तणणात् ॥१६ 

सिषिचुरिति। अम्ब वाहाः शनेरवनिं सिपिचरुक्ताञ्चक्र : दिवोऽन्त- 



अष्टादगः सर्म; । . ४८३ 

आसेदुषां गोतभिदोऽनहत्ता 
गोप्रायकानां सुवनतयस्य | 

रोचिष्णरत्रावलिभिवि माने- 
दयौराचिता तारकितैव रेजे ॥१८॥ 
हसा वहन्तः सुरसद्मवाहाः 
संक्ादिकराभरणाः पतन्तः | 

चक्रः प्रयतेन विकौष्यमागै- 
व्योश्नः परिष्वङ्गमिवाग्रपत्तं ; ॥१९॥ 
सुदितमधघलिहो वितानोक्षताः 
खज उपरि वितत्य सान्तानिकौः | 
खलद दव निषेदिवांसं हषे 

मरुदुपसुखयाम्बभूतै्बरस् ॥२०॥ 

रिक्तात् चित्र विचित्र सुरकुसुमं मन्दारकुसुमानि। जातावेकवचनम् । 
इयायाजगाम् । अनाहतस्य अ्रताड़तस्य दुन्दुभः । जातावेकवचनम् । ध्वनिः 
शब्दो विमलरचि प्रसत्रम् रखिलं नभो अशम् श्रानभे व्याप। अताडिता 
एव॒दुन्दुभयो नदुरित्यधः। सन्मरमिदम् शरस्य मव॑नोकहिताधंत्वादिति 
वेदितव्यम् ॥१७ 

अआसेदुषामिति । गोचभिदः इन्द्रस्य अनुहत्ता अनृन्म्मरणेन श्रासेदुषाम् 
भ्रासन्रानां भुवनत्रयस्य गोपायकानां रत्तकाणां लोकपालादोनाम् । “गुपू 
धूप ̀ इत्यादिना ्रायप्रत्ययः, तदन्तात् खल् । रोचिष्णवः प्रकाशनणोनाः 
रल्नावलयो येषां तैः । “ज्रलक्ज ” इत्यादिना दष्णुचप्रत्ययः । विमानैः पुष्यकै- 
राचिता व्यापा दयौस्तारकिता सच््राततारकैव रजे । उत्प्रक्लालङ्कारः ॥१८ 

हंसा इति । हन्तः महान्तः । सुरसद्यानि विमानानि वदन्तोति सुर- 
सद्मवाहाः । कमंखण । संद्ादौनि निद्णादौनि सुखराणि कर्टाभरग्णनि 
किङ्कि्यो येषां ते पतन्तो धावन्तो हंसाः प्रयते न विकौव्येमारैविक्तिप्यमारै- 
रग्रपक्ं ; पक्ताग् व्योः परिष्वङ्ग मा लिङ्गन चक्र रिवेतय त्परे्त ॥१९ 

मुदितेति । मरत् वायुः जलदे मेष इव वषे निषेदिवांसम् उपविष्टम् 

४ 



1. किराताजनोयम् । 

क्तं त्ति परिवन्दितेनोचके- 
गे णप्रतिभिरभिच्ररोमोद्रमेः | 
तपसि क्रतकल्ते फलज्यायसो 

स्तुतिरिति जगदे इरेः सूनना॥२१॥ 

शरणं भवन्तमतिकासणिकं 

भव भक्िगम्यमधिगम्य जनाः । 

जितशत्यवोऽजित भवन्ति भये 

ससुरासुरस्य जगतः शरणम् ॥२२॥ 

विपदेति तावदवसादकरी 

न च कामसम्पदसिक्रामयते। 

न नमन्ति चैकपुरष' पुरुषा- 
स्तव यावदोश न नतिः क्रियते ॥२३॥ 

दैष्वरं मुदिता मधुलिहो शङ्गा याभिस्ताः वितानोक्तता उल्लीचाकागः 
क्ताः । “अस्वो वितानमुक्नोचः" इत्यमरः मान्तानिकौः सन्तानकुसुम- 
विकाराः खजो मन्दारमाला इत्यथः । सन्तःनणशब्दादिकाराधः टक् । 
“सन्तानः कल्पतत्षश्च"" इत्यमरः । उपरि वितत्य विम्ताय्य उपसुग्वयाम्बभूव 
प्रह्न(दटयामास ॥२० 

क्तति । अभित्ररीमो्रभेरविरलरो मां गगपतिभिः प्रमथमुख्यं : उचखकीः 
परिवन्दितेन साघु साधु इति संसुतेन । “वदि अभिवादनस्तुत्योः" कमणि 
लः हरेः सूनुना अज्ञनेन तपसि क्तं फलं भगवस्सात्ताठकारलक्तगां 
येन तस्मिन् कतफलते सतीत्यथः। क्तेति ऊतसन्तोषं यथा तथा फल- 
ज्यायसो फलाधिका इति वच्यमाणा म्तुतिजंगदे कथिता ॥२१ 

प्ररणमिति । हे अजित! ह अपराजित! ईइ भव! अतिकार्ूणिकम् 
अ्रतिदयालुम् । “तदस्य प्रयोजनम् इति ठक् । भक्तिगस्य' भक्तिमातलसुलभं 
भवन्तः शरण रक्षक मधिगम्य जितख्त्यवो विगतमरणणा अमरा भूत्व - 
त्यथ :, जनाः ससुरासुरस्य जगतो भये श्रापदि शरण' खयं रक्तितारो भवन्ति । 
“श्रारण' ग्टहरक्तितोः” इति विशः । प्रभितात्तराठत्तम् ॥२२ 

विपदिति । ड ईर ! यावत् तव नतिः प्रणम न क्रियते पुरुषेणिति 



श्र्टादशः सगः। ४ 

स रैवन्ते दानशीला विसुक्तय 
स प्श्यन्तो जन्द्रदुःखं पुमांसः! 

य्रिःसङ्स्त्व' फलस्यानतेभ्य- 

स्तत्कासणंप कैवलं न स्वकार्यम् ॥२४। 
प्राते यर्द्ह दूरमगत्वा 

यत् फलत्यमरलोक गताय । 

लो्थमस्ति न भवागा वव। दं 
सावकामिकसरूते भवतस्तत् ॥२५॥ 

शेषः । तावदेव एकं पुरुषम् एकाकिनं सन्तमवमादकरौ स्षयकरो विपदेति 
प्राप्रोति। काममम्पत् मनीरधसम्पन्र न खभिकामयत न उच्छति। 
पुरुषाश्च अन्यं लोकास्तभेकं पुरुष' तव म्तिमकुवाण' न नमन्ति न वशे 
वत्त न्तं नानिष्टनिहत्तिः नाप।प्रापिरित्यथः। यदा तुलां प्रणमन्ति तदा 
एव सवं लभ्यते इति भावः ५२२ 

संस्वन्त इति } दान गौमं स्वभावो निञजंधमां येषां तें दानगोला 
त्वामेव उटिश्य दानं कुवन्त इत्यघः। “'तस्मादानं परमः वदन्तीति 
श्रतरिति भावः। कुतः? यतां जन्मदुःख' सम्प्रश्यन्तः अनुभवन्तः पुमांसो 
विमुक्तं मोक्षाय स्सेदन्त भवन्तमिति मेषः । न च तखित्र' किन्तु ्रानतभ्घ 
प्रणस्ब्ेभयः निःसद्गो निःम्प् हः त" यत् फन्तमि फनं ददासि तषां फलाधि- 
त्वादिति भावः । तत् कवनं निरूपाधिकं वारुखय' करुणा । स्वाश्च प्रज । 
"कार्ष्य कर्णा णा” इत्यमरः । न सखकाय्यमेतदेव विचर कवन्तं 
पराध त्वादिति भावः । गालिनोरन्तम् ॥२४ 

प्राप्यत इति । यत् तोथ मिह त्रम्मिन् नीक दूरमगत्वा प्राप्यत स्मति- 
मात्रसुलभमिल्यथः। गङ्ादिकम्त न तथति भवः। यत् तोधम् 
अमरलोकगताय फर्लिति फलं प्रयच्छति तापि स्मरणमातादेवेति 
भावः । भवः संसारः स एव अणव; ततो बाद्य' बद्धिभवं संस(रातोतं मोत्त- 
प्रदमित्यथः। “बहिदवपञ्चजनभ्यञ्चेति वक्तव्यम्" दति अप्प्रल्ययः। 
सव कामाः प्रयोजनमस्येति सावेकामिकम्। “तदस्य प्रयोजनम् इति 
टक् । तत् ताटक् तरन्ति बअ्रभेनति तोध' तारकं भवतस््वहते ““अन्धा- 
दात्” इत्यादिना पञ्चमो । अन्यत् नास्ति । ओ्रौपच्छन्दसिकं ठत्तम् ॥२५ 



6 ४८६ किराताज्ञनोयम् । 

व्रजति शुचि पदं त्वयि प्रतिमान् 

प्रतिहतमतिरेति घोरा गतिम् । 
दयमनपघ ! निसित्तशक्तिः परा 

तव वरद् | न चित्तभेद कुचित् ॥२६॥ 

दल्िणां प्रणतदत्तिण । स्ति 
तच्चतः शिवकरोमविदिला | 

रागिणापि विहिता तव भक्ता। 

संस्पमतिभेव | भवत्यभवाय ॥२.७] 
दषा दण्यान्याचरणोयानि विधाय 
प्रत्ताकारी वाति पद् मुक्तमप्रायः। 
सम्यगदष्टिस्तस्य परं पण्यति यस्त्वां 

यश्चोपास्ते साध विधेयं स बिधत्ते ॥र८॥ 

व्रजतोति । ड वरद् ! त्वयि प्रतिमान् नरः शचि निमनं पदं कीवलंप 
सक्ति व्रजति। मुक्तिः कंवल्तनिवाण" इत्यमरः) प्रतिहतमतिरूप- 
हतबदिस्त्वद्द पोत्यय ;। घोरं गतिं तोत्र नगकमेति प्राप्रोति। न च 
एतावता तव रागदह षकलङ्पङ्कमित्यादह--इयमि ति । हे अनघ ! निष्कन्लङ्क ! 
इय' भक्ताभक्तयोरिति शेषः । विधे यप्राघान्यात् स्वौलिङ्गता। परा दुस्तरा 
निमित्तशक्तिनिमित्तभ्रता शक्तिः स्वचेणितमह्िमा तव कचिद् भक्ते द षिणि 
वा कुतापि चित्तभेद बडिवंषम्य' नास्ति सकमणंव जन्तस्तरति पतति वा 
त्व' साकितिया सवत्र सम इत्यथ : ॥२६ 

दक्तिणासिति । ₹ भव! द प्रणतदक्तिण ! प्रणतेषु दाक्तिण्यसम्पन्न ! 
दात्तिण्य' परच्छन्दानुवन्तित्रम् । दक्षिणः सर ;वामपरच्छन्दानवत्ति षु” 
इति विश्व; । शिवकरीं श्रेयस्करोम् । "'क्ञजो दहेतु" इत्यादिना टप्रत्यये 
ङोप् 1 तव दस्तिणं म॒त्ति ̀  तत्वतो याधाच्य न अविदित्वापि रागि राग- 
ह प्रवतापि भक्ता विहिता तव सस्मतिः संश्मरणमभवाय संसारनिहठन्तये । 
प्रसच्यप्रतिषेघेऽपि नज समास इष्यते । भवति तश्वन्ञानं विनापि भक्ति 
पूविका तव संस्म तिरेव सुक्तिनिदानमित्यध : । खागताहन्तम् ॥२७ 



६८७ चतस श्रष्टादशषः सगः 

युक्ताः खशक्या मुनयः प्रजानां 
हितोप्रटेशरुपकारवन्तः 
समुच्छिनत्सि लमचिन्यघामा 

कर्मा ण्युपेतस्य दुस्तराणि ॥२९॥ 
सन्चिषद्वमपहन्तम हाय्यं 
भूरि दुगतिभयं भवनानाम् । 
अट्भुताञ्जतिमिमामतिमाय- 

सतृ' विभषि करणामय ! मायाम् ॥ ३० ॥ 
दृष्टेति। प्रत्या बुद्धया करातौति प्रं ् षाकार विख्रष्कारो दृश्यानि 

द्रष्टव्यानि दृष्टा ज्ञाता त्राचरणोधानि विधाग्र कत्तव्यानि च क्त्वा अपाय 
मुक्त नागवज्जितं पदं याति । “अविद्या खता तोला दिययाऽरतमग्रत 
इति यतेः | ज्नानकमभयं सुक्तिरित्यथ्ः। किन्तु त अपि ज्ञानकमणो 
त्दिषये एव मुक्तिसाधनं न अन्यविषये इत्यागश्येनाद--मम्यगिति। य 
पमान् परं पुरुषोत्तमत्व न सर्वोत्क्लष्ट' त्वां पश्यति तस्य सम्यगृष्टिः सम्यक् 
ज्ञानम् । यस्य लामुपास्ते सेवत म एव माधु विधेयं विधन्तं माधुकारो- 
त्यथः । मत्तमयुरं ठत्तम् । लक्नणन्तु उक्तम् ॥ २८ ॥ 

युक्ता हति । सुनयो व्यासादयः खणगक्या निजयोगमद्धिम््रा युक्ताः, तथा 
हितोपदेगर्विधिनिषेघवाकं; सू तोतिद्ामप्रुराणमुखेन प्रजानासुपकारवन्त 
क्रतोपकागश्च । मोत्तप्रदम्त् तषामन्येषाञ्च लमेवेत्याह--सभिति । अचिन्लय- 
धामा अ्रचिन्त्यमहिमा त्रभमेव उपेतस्य शरण प्राप्तस्य प्रपन्नस्य मम्बघोनि 
दुरुत्तराणि सुदुस्तराणि कमि उन्धकानि पुख्यपापानि समुच्छिनत् 
नाश्यसि । ते तु अत्रे असमथा एवेति भावः ॥ २८ 

सत्रिबदमिति । अतिक्रान्तो मायां बन्धरूपामतिमायः। “ग्रत्या- 
दयः क्रान्ताययधं दितोयया" इति समासः । ह करुणामय ! ईइ कपान्तो ! 
सन्रिवड' स्वकर्मणा दृटृबदम् अत॒ एव बअ्रहायमन्येरनुच्छदयः भूरि 
प्रभुतं भुवनानां दुगतिभय' नरकभयम्। “स्यान्रारकस्तु नग्को निरयो 
ट्गतिः सियाम्” इत्यमरः । श्रपदत्त मह ताक्ततिं विचिच्ररूपामिमां 
मायां दश्यमानां लोलाविग्रहरूपां बिभि । अन्येषां कमानुबन्धो विग्रह- 
परिग्रहः । भवतस्तु परोपकाराथं इत्यथ ¦ ॥ २० 



>~ किराताज॑नोयम् । 

न रागि चेतः परमा विलासितां 

वधः शरौरेऽस्ति न् चास्ति मन्मथः। 
नमख्विया चोषसि घातुरिव्यहो 
निसगदुर्गोधमिदं तषेहितम् ॥ २१ ॥ 
तवोत्तरीयं करिचम साङ्जः 
ज्चलम्प्रणः सारशन' मनहानहिः | 

सखगास्यपडङः क्तिः शवभस्प् चन्द्न 

कला ह्मांशोश्च सम चकासति ॥३२॥ 

अ विग्रहस्याप्यतुखेन हतुना 

समेतभिन्रदयसरत्ति तिष्टतः | 
तवेव नान्यस जगत्सु भ्यते 
विरूडवेशामररस्य कान्तता ॥ २३ ॥ 

न रामोति । ₹ देव ! चेतस्तव चित्त' रागि गगयुक्त' न परमयोगित्वा- 
दिति भावः । तथापि परमा निरतिशया विनासिता ्गरादिचं टाशेलता 
भिक्ताटनादिष विदरेन तौयल्रिकव्यमनितया चेति भावः। किञ्च शरोर 
अद्धाद्ः वधरस्ति प्रसिदच्चं तदिति भावः। तथापि मन्मघ्ः कामस नास्ति 
तस्य मस्मोकरणादिति भावः। किञ्च उषसि प्रातःसन्धायां धातुबेद्धरो 
नमस्कियां दन्द्न' स्य जगदन्यस्यापोत्यथधः। इतादयः विरुद्सिदसुक्तम् 
तव ईदितं चं णिति निसगतो दुर्बाध' दुगाकलनोय' दुग्र हमित्यथ: । इटृष्ट- 
पूवत्रादिति भावः। वंशस्य हत्तम् ॥ २१ 

तवेति । ड टेव ! तव साङ्गजं सलोमकं करिचर्म उत्तरोयः संव्यानम् । 
"“संब्यानसुत्तरोयञ्च" इत्यमरः । दुःसखशमिति भावः । ज्वलन्मणि; ज्वलद्रनो 
मष्टान् अदिः सारशन' करिभ्युषाविशेषः। योऽनषां प्राणहर इत्यथे; | 
क्तोबे सारणगन' चाथ पुस्करं ह्ल' विष" इत्य मरः । आरास्यपड क्तिः कपाल- 

माला सक् माल्य शवभस्स चन्दनम्, उभयच्रापि अस्णश्यममङ्नलद्च ति 
भावः । किञ्च एतानि वस्त नि हिमांष्णेः कला च सम' तुल्यतया चकासति 
दोप्यन्तं तदाख्यवशात् अरम्यस्यापि रम्यतेति किमश्क्य' तवेति भावः ॥र२ 

अविग्रहस्य ति । भविग्रहस्य वसुतोऽश्योरस्यापि सतः अतुलेन दुर्बोध- 



(ध श्र्टादशः सगः | एद 

आत्मलाभपरिणामनिरोपं- 
भू तसङ्क दरव न त्वमुपेतः | 
तेन सवभुवनातिग लोक 
नोपमानमसि नाप्य् पमेयः ॥ २५॥ 
त्वमन्तकः स्यावरलङ्मानां 

त्वया जगत् प्राणिति देव विश्वम् । 

त्व योगिनां इतुफले सुगत्सि 

त्व कारगं कारसकारणानाम् ॥२५।। 

ग्ताभिः सुरमनुजदिंतः सुतवी 
यद्बोक्षेष्वविकरलमाप्रमाधिपव्यम् | 

त्वादसदटगेन ₹ईेतुना, कनापि कारणेनेत्यघ : । समेता सङ्गता भित्रं। विलक्षणा 
च हयो दिविधा स्वोपुसात्मिका मूत्तिय स्मिन् कब्यगि तत् ममेतभिन्र- 
इयमुत्ति यथा तथा तिष्ठतोऽशरोरस्य शरोरमेव विरुद' तदपि नारोनरात्क- 
मिति किमतिचमस्ताति भावः। एवंविधस्य तवव जगत्स्, विस 
वेषाभरणं पूर्वोक्तं यस्य तस्य विस्देषाभरगस्यापि मतः कान्तता रमण।यता 
दृश्यते अन्यस्य न श्यत, तस्माद चिन्तोऽमा तव महिमा इति भावः ॥३३ 

आत्मेति । हे टेव ! त॑ भूतसङ्घः इव शरोरादिमङ्ात इव आत लाभपरि- 
गामनिरोपैज ऋअजर।मरणं रपितो युक्ती न अमि। तन कारणेन डे मव- 
भुवनातिग ! सव लोकोत्तर ! उपमोयतऽननति उपमान' नासि । उपोयते 
यत् तदुपमेयमपि नासि, न कथित् लादण)ऽस्ति लमपिन अन्धसटगः, 
श्रनन्यसाधारणत्व(दित्यध ; । ठत्तसुक्तम् ॥२४ 

त्वमिति! ह देव! त्व स्थावरजङ्गमानामन्तकः स'हत्ता। त्वया 
हेतुना विश्व' सव जगत् प्राणिति जवति । त्र' योगिनां हेतुः प्रवत्तकं कम 
फलं भोगश्च ते हेतुफले रुणस्सि निवन्तंयसि । तेषां लभेव बन्धविमोक्तक 
दत्यथ : ! किञ्च ल' कारणानि भरतानि तैषां कारणानि भूतसच्सयाणि प्रर 
माणवो वा तेषां कारणकारणानां कारण प्रह्नत्यादिदारा उत्पत्तिस्थानम् । 
अञ्र सवज्र "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जोवन्ति 
यतप्रत्ययन्तमभिसंविश्न्ति" इति ख तिः प्रमाणमिति भावः ॥२५ 



४९ ० किराताजनोचम् । 

पाविन्याः शग्गगता्तिहारिग ते 
माहात्मया भव भवते नमस्क्रियायाः ।॥३६॥। 

तरसा भुवनानि यो बिभर्ति 

ध्वनति ब्रह्म यतः परं प्रविवम् | 

परितो दुरितानि यः पुनोते 

शिब तस्ये पवनात्मने नमस्ते ॥२५९।। 
भवतः स्मरता सदासने 

यिनि ब्रह्ममये निषेद्षाम् । 

ट्हते भवबोजसन्ततिं 

शिखिनेऽनेकशिखाय ते नमः ॥३द् 

रक्तोभिरिति। रत्तोभिः रात्ततैः सुरमनुजैः सुराश्च मनुजा तैदव- 
ममुष्पै दितेः सुतैरदत्य्वा लोकेष यदविकन्लं सम्पण माधिपत्यमाप्त प्राप 
तत् दहे भव ! श्रणगतानामाततिदह्ारिण दुःखन।शकाय ते भवत तुभं 
नमस्क्रियायाः ¦ “नमः खस्ति” इत्यादिना चतुधों । पाविन्याः पापदहारिखा 
मादहात्मा' सामध्यम् । “न कस्या उन्नत्यं भवति सिरसस््वय्यवनति""रिति 
भावः । प्रहषि णोठन्तम् ॥२६ 

श्रथ अष्टमूत्ति षु काखित् सुवन् वावुमूत्ति ' तावदाह-तरसेति। यः 
पवनस्तरसा बक्लेन । “तरसो बनलर॑हसो" इति विश्वः । भुवनानि बिभति 
प्राणात्मना घारयति । यतो यत् प्रेरणात् पवित्रः परं परमं बह्म वरात्मकां 
ध्वनति नदति । “सोदोर्णा मूम्नोमभिदतो वक्तुमापद्य मारुतः । वर्णान् हि 
संजनयत" इति वचनात् । यः पवनः परितो दुरितानि पातकानि पुनोते 
शोधयति नाश्यतोति यावत् । दहे शिव ! तस्म पावयतोति पवनो वायुः स 
एव आ्रात्मा यस्य तस्मै पवनात्मने ते तुभं नमः । वत्तसुक्तम् ॥२७ 

रथ अग्निमन्ति' स्तौति-भवत इति ¦ जयि ज विजयशोले सर्वोत्क्षष्टं 
ब्रह्ममये ब्रह्मप्रधाने तत्प्राप्त पायत्वात् सदासने सम्यगासमे योगासनं 
इत्यर्थ ¦ । निषेदुषामुपविष्टानां भवतः स्मरतां भवन्त' ध्यायताम् । “्रघोगथ 
इत्यादिना शेषे कश्चणि षष्ठो । भवबोजसन्ततिं संसारनिदानसमृद्ं भव- 
निटानकमंसङ्गतं दहते भस्मोकुवेते अनेकशिखाय बदहुज्चालाय शिखिने 
वङ्ग मूत्तये तै तुभं नमः ॥इ८ 



अष्टादशः सगः । ४९१ 

आवाघामर्यभयार्चिषा चिराय 

स टेभ्यो भव महता भवानलेन | 
निवण' समुपगमेन यच्छते तें 
नोजानां प्रमव नमोऽस्तु लोवनाय ॥३९॥ 

यः सव षामावरौता वरौयान् 
सवे भविर्नाहतोऽनादिनिष्रः | 
मार्गातोतायेन्द्रियाणां नमस्ते- 

ऽविन्ने चाय व्योमश्ू्पाय तस्म ॥४०।। 
अगोयसे विष्वविधारिणि नमो 

नमोऽन्तिकस्याय नमो दवोयसर | 

अतोल्य वाचां मनसाञ्च गोचरं 

स्थिताय ते तत्पतयं नमो नमः ॥४१।। 

श्रथ जलम्बुति ̀  म्तीति-च्रावाघेति । इ भव ! बोजानां प्रभव ! कारण 
भ्रुत ! "जौवानाम्” इति पाटे तेषां तत्प्रतििम्बल्वादिति भावः । अरावा 
्राध्यासिकादिद्ःखं मरण पञ्चल' ताभां भय तदेव अचियस्य तन महता 
भवाननेन संमार)ग्निना चिराय चिर प्रष्टभयो दग्पेभयः समुपगमेन संसे- 
वया निर्वाण सन्तापशान्ति' यच्छत ददत जोवयतोति जोवनं तम्मं जोवनाय् 
जलात्मने ते तुभ्यं नमः ।२८ 

इदानीं नभोमत्ि ` स्ताति-य इति । भवेल्यनवत्त तं । भवति श्रस्मा- 
दयः प्रपञ्च इति भवः तत्सम्ब् दा । सकन्जगज्ननकति यावत् । वरोयान् 
उरूतरो विभुरित्यथः;। "प्रियस्थिर" इत्यादिना उरूणब्ट्स्य वरादेशः 
यसत्व' सर्वषां वस्तनामावरोता शआ्च्छ(दयिता। वगोतस्तस्प्रत्ययः। 
स्वभावैः पदाय न आघत: केनापि कदाचिदपि अना्तः खय व्यापक- 
त्वादिति भावः । श्रविद्यमान आदिन उत्म्तिनाशा यस्य अ्रसो अनादि 
निष्ठो नित्यः । “निष्टानिष्पत्तिनाणन्ता' इत्यमरः । इन्द्रियाणां चन्तुग- 
दोनां मार्गातोताय अ्रतोन्द्रियाय । अत एव श्रविन्न याय अपरिच्छ दयाय तस्म 
व्योमरूपाय ते तुभ्ब' नमः ॥५० 



४९२ किराताज्ञु नोयम् । 

असंविदानस्य ममेश संषदि 

तितिक्ितु' दुश्चरितं त्वमहसि ¦ 
विरोध्य मोहात् पुनरभ्य पेयुषां 

गतिभ॑वानेव दरात्मनामपि।॥४२॥ 
आस्िक्यशुद्धमवतः प्रियच धम्य 
धर्मात्मजस्य विहितागसि शववगे । 
सम्प्राप्र यां विजवयमोश यया सख्द्धया 
तां भूतनाथ विथुतां वितराहवषु ॥४२।। 

अ्रणोयस दति । भवेत्यनुवत्तते । हे भव ! अणोयसे सच्छतगाय तथापि 
विष्वविधारिषणे जगद्ारकाय तं तुभ्य नमः। अन्तिकिस्थाय अन्तयामितया 
सन्रिललष्टाय सते । त्रापि दृवोयसे दुग्रद्रतवात् दूरतराय ते तुभः नमः। 
वाचां मनसाच्च गोचरं विषयमतोत्य स्थिताय अ्रवाद्चनसमोचराय । तत्- 
पतये तेषां वाद्यनसामधप्रत्नाय । तदधघप्क्तम्तंरेव न हृष्यते इति विरोधः । 
त तुभ्य नमो नमः । ““चापसते द भवत इति वक्तव्यम्” इति दिर्क्तिः। 
"“सम्भ,मेण प्रतत्तिञ्चापनम् ' इति काशिका! भक्तय्.द्रकाच्च मश्भ.मः। 
विरोघाभासोऽनलद्कारः ॥४१ 

असंविदानस्येति । संविदं ज्ञानानामोण । “ईणानः सर्वविद्यानाम्" 
इति यतरिति भावः| `'प्र्तापलच्िखित् मंवित्" इत्यमरः असंविदोनस्य 
प्रज्ञानस्य । समो गच्छि इल्वदिना विदेः सम्प.र्वादकार्मकात् 
णानच्प्रत्ययः। सस दुश्रितं गास्तरप्रप्रोगरूपं दश्चे्टितं तितिक्तितु 
सोदृम्। तिजैः सन्नन्तत् तुसुन्प्रत्ययः। तमसि याग्योऽसि। ननु 
तव समहानपराघः कथ' सोद्व्यम्तत्राह--विरोष्यति) मोहात अन्नानात 
विरोष्य वेरसुत्पाद्य पुनरभ्यपेयुषां पश्चात् शरस्णागतानां दरात्मनामपि 
भवानेव मतिः, ल॑ हि शरणागतानामपराधं न गणयसि इत्यथ ` ॥४२ 

सम्प्रति वरं याचते-आ्आस्तिक्यति। दहे प्रियो धर्म्यो यस्येति प्रिय- 
धमं ! “समासान्तो विधिः्निल्यः" इति न समासान्तः अच्प्रत्ययः। 
परलोक्षे मतिरस्तोति आस्तिकः पारन्तीकिकः। “अस्तिनास्तिदिष्टम्" 
इति टक् । तस्य भावः आस्तिक्य विश्वासः, तेन शद" विमलं धमं वैदिका- 
चारमवतः पालयतो घ्मात्मजस्य युधिष्ठिरस्य विहितागसि कतापराघे 



अष्टादशः स्मः । ४९३ 

द्रति निगदितवन्तं सुनुमुचं मधोनः 
प्रणतशिरसमोशः साद्रं सान्तुयिता | 

ज्वलद् नलपरौतं रोद्रमस्व' दधानं 
धनरपपद मस्म वेदमभ्यादिरेश ॥४४॥ 

स पिङ्गलः ग्रोमान् भुवनमहनोयेन महसा 

तनु भौमां ग्मित्तिगुणपररिवा रप्रहरणः । 

परोल्ये शानं विः सुतिभिरुपगोतः सुरगणं; 
सुतं प्रागडीो्वीरं जलद मिव भाखानभिययौ ॥४५॥ 
यथ मशधरसोलेरभ्यनन्ञामदाप्य 
विद शपतिपुरोगः पृण कामाय तस 

रत्र वग विषये हे ईश ! यय समरदधया अ्रस्ववेभवेन विजय सम्प्रप्रयां भजेय 
हे भ्नूतनाध ¦! ्राहवेषु तां विभुतां विभ्रतिमस्वविव्यां विनर देहि ॥ ४२ 

इतोति । इतरच्च निगटदितवन्त प्रणतशिरमं मघोनः इन्द्रस्य सनुम् 
अजंन मणो महारवः मादर यथा तथा मान्त यिता उप्मान्त्य रस्म 

यजनाय ज्वलता अनलेन तजमा दाप्या परोतं व्याप्तः रौद्रः रुद्रदेवताकं 
पाश्पतमस्व' दघान' घनर्पपद्' घनुःब्दोपपद' वेदः धनुवदटमिल्यय 
अभयादिदटेग दटो, ्रध्याप्रयामसेत्यश्च :। “धनुर्पपद्' वेदम्” इत्यत्र घनुर्प- 
पदत्व' वैदशब्दस्य न तु संज्ञिनः तदधस्यति संज्ञायाः मंज्निगतत्वाभावाद- 
वाच्यवचनदोषमादगानङ्ारिकाः। तदक्तम्--““यदेवावाच्वचनमवाच्य- 
वचन हि तत्" इति । समाधान" तु धनुःगब्द्विगशेषितेन वेदशनब्द् न शब्द् 
परेणेत्यथ; । परोपदेगशयोग्यो धनुर्वदो लच्यत इति कथञ्चित् सम्परादयम् ॥४४ 

स इति पिङ्गाक्षः पिद्गलाक्तः योमान् शोभावान् भुवनमहनोयेन 
लोकपृज्ये न महसा तेजसा भोमां तनु' विश्वत् । तिगुणस्तिशिखः परि- 
वारः आकारो यस्य तत् लिगुणपरिवारं चिशूलं तदव प्रहरगमायुध' यस्य 
स तथोक्तः । सथ्यपक्ते तु गुणत्रवपरिवारस्तद्याव्मक दति योज्यम् । स 
धनुवदः सुरगग ; सतिभिरूपगोतः सन् दै गानं शिवं तरिस्िवारम् । “दिति- 
चतुभ्घ : सुच ” इति सुच प्रत्ययः । परोत्य प्रदक्षिणोक्षत्य वौरं पार्डो 
सुतमजंन' भाखान् सूर्य्यो जलदटमिव अभिययौ । शिखरि णोहन्तम् ॥ ४५ 

(का 3 ~ 44०5 छन्दः 



8८४ किराताज् नोयम् । 

अवितथफलमाशौर्वादमारोपयथन्तो 

विजयि विविधमस्ल लोकपाला वितर; ॥४६॥ 

असं हार्य्यांत्साह' जयिनमुदयं प्राय तरसा 

धुरं गुव वोट. खितमनवसादाय जगतः 
खधाम्ना लोकानां तसुपर संतस्थानममरा- 

स्तपोल च्छया दीप्तं दिनक्ततभिवोचे रुपजगुः ॥४९७।। 
व्रज अय रिपुलोकं पाद्पद्यानतः सन् 

गदिन इति गिषेन सातो देवर्क्; | 

निजख्हमय गता साद्रं पाण्डपुतो 

धनगर नयलच्म्ौधंमसुन' ननाम ॥४८॥ 

दरति श्रोमहामदहोपाध्यायभार विक्षती किराता- 
जनौये महाकाव्ये घनञ्यास्तलाभो 

नाम अष्टादशः सगे: ॥ शद्॥ 

अथेति । श्रथ शश्राधरमोलिवरप्रदानानन्तरं चिदणशपतिपुरोगाः इन्द्रा 
दयो लोकपानाः गण्रधरमौलेः गम्भोरभयनुज्ञामवाप्य पूण कामाय तस्र 
पाण्डवाय अरवितथफन्लम् श्रमोघफलम् स्रागोर्वादम् आरोपयन्तः प्रयुञ्जाना 
विजयि जयणोनल' विविधं नानाविधमस्तरमैन्द्रादिकं वितरूदेदुः । मालिनो 
न्तम् ॥ ४६ 

च्रसंहार्य्गोतूसाहसिति । तरसा जनेन वैगेन जयिन' जयभोलम् उदय- 
मस्वलाभरूपमभदयम, अन्यत्र उदयाद्विञ्च प्राप्य असंदार्धत्साद 
संहन्त् मशक्योत्साष्ं जगतोऽनवसादाय क्ेमाय गुवां" धुरं दुष्टनिग्रहभरं 
तमोऽपसंदाररूपञच्च भारं वोट". स्थितम्, खधाम्ना स्वतेजसा लोकाना- 
सुप्ररि क्रतस्थान' क्रतस्थिति क्रतपदम् । अन्यत्नोपरिवत्त मानम् । तपोलष््मया 
दो्ष' तं पारण्डवममराः इन्द्रादयो दिनकतं स्थमिव उच्चं रुपजगुः साधु 
मह्ाभाग्योऽसोति तुष्ट वुः । शिखरि णोठन्तम् ॥ ४७ 



अष्टादशः सगः ४८५ 

व्रजेति । शिवेन व्रज स्वपुरं गच्छ अ्ररिलोकं जयेति गदितः उक्त 
पादपद्यानतः शिवपादपङ्जानतः सन् । तथा टेवसङ्; श्राघितः स्तुत 
अत एव छता गुवीं जयलच्छ्मोये न स पाण्डपत्रः अजनः निजग्ष्ह' खाम् 
गत्वा प्राप्य अथ सादर यथा तथा घमसरनु युधिष्ठिरं ननाम नम 
शक्रो ॥ ४८ 

इति ओ्रोपदवाक्यप्रमाणपारावारोणमहामहोपाध्यायकोलाचल- 

मल्लिनाथसूरिविरचितायां किराताज्ञु नोयव्याख्यायां 
घण्टापथसमाख्यायामनज्ु नवरप्रदानो नाम 

अष्टादशः सगे: ॥ १८ 

॥ समाप्मिद' किगाताज्ज नोयम् ॥ 
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किराताच्न नोयका भाषानुवाद् | 
चि (। 

श क्ु 11 [3] 

पहना सम । 

१। जो राजलच्स्ोको रक्तषाका प्रधान कार डे, प्रजाके प्रति कुरुराज 
दूर्य्योधनका वहो व्यवहार जाननेक लिये, धम्नन्दन युधिष्ठिरन जिस 
वनचरको नियुक्त कियायथा; ब्रह्मचारोका वैषधारण किये वहो वनचर 
सब हाल जानकर बुधि्ठिरक पाम लाट च्राया। 

२। वसुधाधिपति गुधिष्ठिरसे यदह अप्रिय विषय कषत, कि णत 
दुर्ययाधिन दारा भरूमर्डनल श्र।यत्तोक्तत होगयादे, उस प्रणत वनचरका 
हृदय व्यधित नकली इहस्रा। कारम, प्रभुक्त प्रियकागो कभो प्रिय भट 
कनेक अभिलाषा नकल करतै। 

२। फिरभो, प्ियपात्के प्रति कट निद्र भाषण सुष्ट नली । यो 
मममं विचार, वनचर जगत क विनाजको अभिलाषा रखनवाले राजा न्रुधि 
षिगको आज्ञा ग्रहगकर, जिमका अथ साष्ठव सरार विर्रेषतः ओआदाथ्यगुकत 
प्रमाण दारा निर्णत हग्रा था, निज्न नमं वहो वाक्य कदन लगा। 

४ । वनचरने कहा, "महाराज! दूत द्धौ जिसकी आंस ई ण्से 
प्रभुको वञ्चित करना कार्यं नियुक्त नौकरेंको कभो उचित नहीं 
इसलिये मैं प्रियवा अप्रिय जो कुछ कह, उसकलिये आप मुभल्मा 
करना; कारण हितकर रोर सयुतिमघुर वाक्य द्लंभ द्े। 

भ। जो सचिव सवासौके प्रति माधु उपदेण नहीं करता, वद मचिव 
भला नहो ओौरजो प्रमु हितकरो मन्चोको बात नहीं मानता, वह प्रभु 
भो अच्छा नर्ल। राजा रौर कम्यचारियोंक्र परस्पर अनुरक्त होनसे दं 
सेदि अनुरागसे वट करतो द्ै। 

६ । कां राजाका वह स्वाभाविक दुज्ञय चरित अर कहं यद 
मुख मेरा जंसा पामर प्राणो! फिरभो, मं जो शत्र्.जंकौ निगूढ 
तत रोति-नोति सममः सका ह", ग्रह आ्आपहोको महिमाका फल रहं । 

७ । महाराज ! राप राज्यम्बरष्ट वनवासो दे, मरौर दुर्य्योधन सिंहा- 
सनपर समासोन डे, इसपर भौ वह आपसे पराभवको आश्ङ्ाकर छलक 
पासोकषे जोतो एयिवोको नोतिमार्ममें अ्रायत्त करमेको चेष्टा करता ई । 

०२--कि 
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८। आपसे विश्ड्मान वद्ध वञ्चक दुर्य्योधन गुणसम्पद्मे आपको 
अतिक्रम करनको अभिलाषाकर दयादानदाल्तिण्यादि गुगगौरवभे निमंल 
यश्का विस्तार करग्हादडै। जो ष्टो दजंनके संसगंको अपेक्षा महामा- 
त्रके साथ मारव बटानेवाला विरोध भो अच्छा होता है । 

। कामक्रोधादि छः दहो णत् ओंको जोतनेवाला दुर्ययोधन अनन्य- 
सुलभ मनपदिष्ट प्रजापालन-पदति प्राप्न करनकं लिये आन्तस कोड रात- 
दिन कत्तव्यक््रसे विभागपृव्यैक नोति दारा अपने पौरुषका विस्तार 
किया करता दह। 

१०। वद अख्डुगारको छोड लोगोंके सामने नोकशोंको अकपट 
भावके प्रिय मितोंको भांति दटेखता, सि्चोँको अपने सगे भार्यां जसा 
सम्धरान प्रदान करता श्रौर भाद््योंको रेसा मानता डे, जेसे अपना आराधि- 
पत्य उसने उन्हींको दे दिया दहो। 

११। वह अनासक्तं दहो पक्षपात रहित दृष्टस बरावर मत्यासत्यका 
€ € क [ [--) त | [ 

विचारकर जो धश्माधकामको सेवा करतार, दमोसे वद तिवग उसकं 

अनुरागस्े परस्पर मित्र बन कोई किसोको बाधा नहीं पद् चाते, 

१२। उमका कापव्यविद्ोन मन्धिप्रयोग दानसे वल्नित नहीं । वह 
सदा समाद्रपूव्वैकर दान क्रिया कर्ता डहै। उसको वह सविशेष समादर- 
क्रिया रौर गुणागुण विवेचना पहलेसेहो अनुहित द्धो जातो द्े। 

१२। जितेन्द्रिय दुर्य्योधन, धननोभ ओर क्रोधसे विवन्नित दो 
ओर एेसा समभ, कि यदह मेरा खघ हे' शात, या पुत्रका गुरूपदिष्ट 
दण्डदारा ध्विश्रव दमन करता हे। 

१४। खराषटषहोया परराष्ट, दुर्य्योधन सवत्रहो नोकरोंको रक्ता- 
कायसं नियुक्तकर उनक प्रति अविश्वस्त द्ोकर भो विश्वस्तको भति 
व्यवहार करतादे। सम्प्रणं काय्य सम्पन्न हो जानं पर अपने कम्मचारो- 
योक धन प्रदानकर क्रतज्नता प्रकाशित किया करताद्धै। 

१५। दुर्य्योधन सम्यक् विवेचनापृव्वेक यथायोग्य पाचके प्रति अनु- 
ग्रह सत्कारादिका नियोग किया करता हे, इमलिये उसके सामादि 
चारो उपाय परस्पर स्दा-सहकारमें अजस परिण।महदडियोग्य विभव 
राशि प्रसव किया करते हें। 

१६। गाजाश्रोंके रथों ओर घोडोसे दुर्य्योधनके सभा-मर्डपका 
प्राङ्ण समाकोण हो जाता हैभ्रौर राजाग्रों दुर्य्योधनको दिये इये 
हाधियोँके सुगस्ित मदसे थं आद्र हो जातो ई । 
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१७। उसका राष् देवमादठक नरह, उसनं कुण सालाव मोर 
नदर" बनवा बड़! प्रवत्तेन कर दिया है। उसकौ राज्यम रहनेवाले कषक 
मदादो शस्यसम्पत् पाया करते हं त्रीर सभो जगह अब्र उत्पन्न होता ङ, 
दुय्यधनके अविरतं मङ्गलकर अनुष्ठानसे कौरव बडा हो उतृकषं लाभ 
कर रहे ह । 

१८। उदारकोत्ति दयावान् राजा दुर्य्योधन चारो ग्रौर श्रच्छौतरद् 
र्ताकर अवाधरूपसे उन्रतिका सम्पादन करताङडै। वसुमतो कुबेरोपम 
कुरुराजके दयादि गुणसे ब्राद्रा हो खतः उनकं लिये धन दोहन करतो ई' । 

१८ । महाषलश्णलो, कुनलगोनादिके विषयमे अभिमानो, धनसे 
पुरस्छत, युदक्तेवभे लब्कोत्ति, परम्पर खार्धपरताशृन्य, एेकमलत्यमम्पन्र, 
धनुष्कं, शूरवोर प्राण विसज्नन करभौ टूर्य्यंधविनक्र अभोष्टकं सम्पादन 
अभिनाषो हेः । 

२०। सुचतुर दुर्य्याधन प्रूतचरित चरोंहारा गजाओ्रोंका काय 
कनलाप अगेषरूपसे जान लेता रै, किन्तु विधाताकौ तग्ड दुर्ययोधिनका 
क्रिधाकायः प्रभूत, खेयस्कर, परिणामशोभन फल देखकर रहौ दुसरे 
राजा जानते दह । 

२१। राजा दुर्व्याघन कभो गुदम घनुष नहीं उटाताया किमोसे 
कोपकर मुहय्ेठा नीं रहता। राजा उसके मद्गुणांसे विमोहित दहो 
उसको राज्ञा सुकुटवत् शिरपर धारण करत ष्टे । 

२२। ब्रप्रतिदहतशासन राजा दुर्योधन नवयौवनोदत अ्रपनं ङोटे 
भद दुःणसनको युवराज बनानेको पुरोहितको ग्रनुमति ले आलस छोड 
हव्छसे अग्निटेवको सन्सुष्ट करता डे। 

२२। वह निःसपल्न सागरान्त भूमण्डलमं स्थायो भावमे शामन 
परिचालन कर भो सचेत रहता रीर डरा करता §। विरोधको वह 
वड़ा हो भयङ्कर समभता ई । 

२४। सांप जैसे सपैरेके मु'हसे गरुडजोका नाम सुन नोचा फनकर 
व्यथित द्धीता रहै, वेमे हो वहांकरे मनु्योके कथाप्रसङ्गमं ्रापका नाम सुन 
राजा दुर्ययोधन देवराजतनय अञ्ज नक विक्रमका स्मरण कर मु" लटका 
सोच विचार करता हे । 

२५। इसलिये आप शोच्र हो उस कपटाच।रो जिघांसु दुर्ेरयाधनके 
प्रति यथायोग्य प्रतिक्रियाका प्रयोग कररे। हम वा्ताहारी ई, परवार््ता 

# ~] 

संग्रह हो हमारे वाक्यदाराद्ो सकता ह 
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२६। इसक बाद वनचरपति महोपतिसे पुरस्कार ले चला गय। ज्रौर 
महोपतिने भी द्रीपदोक भवनमें जा भाद्रैयोंसे वनचरको बाते कीं । 

२७। तज दूपदनन्द्िनि गन् ओको सश्दरूप सिदिको सुन, उनके 
किये अपकारक स्मरणकर इदटयकं आवेगको रोकनमं अ्ममथं दहो युधि- 
छिरक क्रोध ओर उद्यमक्र उदोपक वनच्माण वाक्य कष्नं लगीं । 

२८। आप जंमे ज्ानियांसे स्ियांका कहा अनुणासन तिरसकार- 
स्वरूपम समभा जा सकतादहेः: फिर भो, मेरो यह निदार्ण मनोवेदना 
स्ियांको अ्राचारपदतिको लाव इम विषयमे कुकर कहमेको मुभ उद्यत 
करतो ₹। 

२८। इन्द्र जेमे प्रभावण़्ानो ्रापके वंणोद्धव भरतादि राजामोंद्ारा 
शरविच्छिन्र भावस चिरग्रासित एश्ौको आपन क्या, मदस्रावी मत्तमातङ्गकं 

मानना फकनेको भांति अपन हाश्र परित्याग क्रिया । 

२०। देखो, जो मायावियांसे माया नहीं करता, वह अविवेको 
मानव पराभव पाताडै। गणाणित प्रर जसे वश्य दाग अनात्रत टेको 
छद डालता ड, वेमे शौ घत्तलौग उन सव ग्रकुटिन व्यक्रियांकं हदयमें 
प्रवेशकर उङ्क नष्ट करते द्ं। 

२१। शआरापक सिवा च्रौर कंन कुलाभिमानो अनुकल सह(यसम्यत्र 
नरपति, गुणानुरक्ता, कुनजा, मनोरमा अप्रनो भाया जसो राजनक्मोको 
प्राच से अप्रग कराता? 

॥। 

२२। श्राप इम विपतकालमे' भो वोर-विगह्ित गद्मः चत्र णत्र क्रत 
दुह्शाका भोगकर रहंरहं। इहनराधिप। क्या क्रोध उत्पन्न द्यी जंसे 
ग रूखे काटको जलातो ₹है, ्रापको नहीं जलनाता ? 

२२। जिसका कप निष्फल नरी, जो आपद् विनाश्मेः समयं इह, 
लोग स्तः उमक वशोभरूत हो जातदहँ। किन्तु जो व्यक्ति कोपपरिशृन्य 
दे, फेसे पुरुषका मित्र होने पर भो कोई अदर नीं करता ओर शच 
होने पर भो उसे कोई भय नहँ दिखाता । 

२४ । देवकर को-पहले जो रक्तचन्दनचचित ष्टो, रथपर 
चट् घूमे थे, वहो भोमसेन इस समय घलिधमरित हो चैदन्ल पव्वैतसे 
पव्बेतपर आते जातं रई, क्या यदह मो सत्यधन मद।राजक्ते हदयको 
सन्ताप नहं करते ? 

२५। इन्द्रतुल् जिन ब्र्जनने उन्तरकुरुदेण्को जोत ब्रपकी 
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बहत॑सा सोना चांदो ल। दियाथा, वह आजकल वल्कल वसन पनत 
क 

दह । क्या यह टेखकर भो श्रापक। क्रोध नहीं आता ९ 

२६ । अर ! अपक कैसा प्रचल चैयदहे। यद यमज माद्रोनन्टन 
नकन ओर सहटेव वनशथ्यामे' शयन कर कटिनटेद होगये हं, इनक्र बान 
दृधर उधर पिखर जानुसे यह गिरिजात् गज जामे देख पडते हैँ । यह् रेख 
कर भो आपको सन्तोप मरौर प्रतिखुति भङूः करमका उत्सद् नहीं होता? 

२७! यह मै नदीं जान सकतो, कि पकौ यद कसौ बुधि ह? 
आपको चिन्ततत्ि अत्यन्त विचित्र रहै। किन्तु य॑पको घोरतर विपत्ति 
चिन्ता कर्नेसे सद्य दुःख आ भेर हृदयको विदोण करता दे। 

२८ । ओ पहने श्राप बहुमूल्य गय्यमे' शयन कर्त धे. गवये सङ्गन 
मुति गोति हारग भ्रापकं\ जगातयथे, वा श्राप आज कुशयाो शय्या पर 
स।ते ओर गिवा्रांक अशभ रवम जमाये जात हे। 

२८ । ई करप! पहले दि्ातियां क सुक्तावशगिष्ट अन्रद्ाग आरापको 
जा दस देहको रभगोवता सम्पादित दई शो, अराज क्वा वहो शरोर 
आपकर यशङ़ साथ वन्यफल खानमे टृबन नदीं दहो रह्म रैं 

६० आपकर ज} दोन पर मणिमय पोटभेः प्रति्ठित गहत अर 
प्रणत् राजागओ्ोंक गिरः शित मानागरौंको रजमे रच्जित गहत य, राजक्या 
अ्रपक्र वश दोनी चरण अरण्य प्रणमः सगां आर त्राह्मणणांक छिन्राग्र 
कुशं घर नङ पडत । 

४१। आपको यददन दगणत्रओंदागद्धो ईषे, दसोसे मेर 
हदये ममू उन्मित रहारहं। ग्राह्य! गत्र जिनकी वोय 
सम्प्रट्कोौ अतिक्रम नहं कर सकत, एेसे मानियांका पराभव भो उस्सव 

कद्ठ कर हो विबेःचत सौतादहे) 

४२। डे छरघ,! प्रसन्नद्धा, णान्तिको छोड गचओ्रंक्र मारनक् लिय 
फिर अपन उसा तजको ग्रहन कोजिये। निर्ह मुनि दहो कामक्रोधादि- 
रिपु्रोंको जोत शन्ति हारा सिदधिलाभ करते ड, राजा नहों। 

४२। योधन ! तजख्िप्रधान ! आप जसे नौग हो यदि रेमा 
दुःसह पराभवपा प्रसन्न रह, ज्ररे! तो निरभिमानता निराखय हा हत 
हो जायेगो | 

85 श्रधवा, यदि विक्रम परित्याग कर क्षमाकोद्टो चिरसुखका 
साधन कड मनको वदहलाते रदो तो इस राजचिदङ्क काग्मकको छोड ्रोर 
जटाघारो हो इस वनमे' होम करो । 
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४५। मद्ाराज! श्राप असोम तजःसम्पन्न विशेषतः प्रतिकारक्षमं 
हं ; ्राग्यपरायग णत ओोंसे ग्रापन जो तेरह वषं वनवासकौो प्रतिज्ञाकौ 
उ, उस प्रतिखतिको प्रतोक्षा करना आपकर लिये युक्तियुक्त नहीं, कारण 
विजय चादनवाले राजा शरच् को जौतनक लिये छलका अवलम्बन कर, 
उसको कोड नकोद्रैत्रटि प्रतिपादन कर सन्धिको तोड़ देत हें। 

8६ । महाराज! विधि अरर समयक नियमानुसार उसे सन्धाको 
सूथ्थ॒ अरगाघ मागरमे' इव जाता ‰&. प्रताप च्रीर किरणविहहतौन हो जाता 
दधे, फिर प्रातःकाल तिमिरराशिको ससुच्छद करन अ्रौर उदय होनें पर 
दिनिखो रा उमे आलिङ्गन करतौ, राप वैमे दहो घोरतर विपद्भे गिर 
निषप्रताप ओर निन हो गये हे, अव रिपुकुलको उन्मलित कर उन्नत 
हो, राजलन्छ्मो फिर आ ्रापका आखय ग्रहण करेगो। 

पन्ना सग समन्न॥१॥ 

दूसरा सग । 

१। इसके बाद भोमसेन प्रियतमा द्रौपदीक्र कहे हितोपदेपृ णौ 
मनोर वाक्वको अ्रत्यन्त मारवत्ता उपलत्ितकर धर्मराज युधिष्ठिरमे 
उदार अ्रथसं सम्बलित युक्तियुक्त वाक्य कष्टने लगे । 

२। क्षवियक्लाभिमानिनो द्रौपदोने स्रदपूण ज्ञान चन्तुमे सव टेर 
करजो कहा ह. हस्ति भो वद क्टनेभेः समथ नहो । उनको यह 
उपदेशवाणणो स्वको हो विस्मित करतो € 

२। जैसे उतरमक लिये सोडयाके होनम दुगम जनलागयमे' पडु'च 
मकतेदहै, वैसे हो अभ्घासादि प्रदशित होमेसे द्रभिगम्य नोतिपथम' भो 
लोग प्रवेण करनकोममथं हो जातेरहै। किन्तु जो स्राना्थीसं गत्त 
पाषोण शरीर कुम्भोरादिको विच्ररदहित जनाश कह देता दै, वैस पुरुषको 
भांति नोतिपथभे गमनच्छ मानवको सन्िविग्रहाटदिका देश्कालोचित 
साघु उपदेश देनवाला व्यक्तिविशेष दुलेभ इ, 

४। परिणाममे' हित करनेवानो, सन्ताप आदि दुःख उपजान- 
वानो मरौर अतिवोययग्रालि थोडोसौ भो ओरौषधमे जैसे ्षोणबल रोगियोंको 
बल-पोषण आदि बदहुतसं गुण दिखलाई देत ईह, वसं हो द्रौपदोके परि- 
णाम सुखकर, श्रथभूयिष्ठ, अपातकटोर, अल्याक्तर वाक्यसं शक्किष्टोन 
राजाग्नोकं मान-ताण- राज्यलाभादि प्रभूतगुण परिदटद्ोरडेद। 
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५। श्रापं गुणग्राहो हं, द्रौपटीका यह हिताथग्रुक्त वाकयं आप्रको 
भो पसन्द श्रायेगा। ( इनको दस बातकौ स्वौको वात कद ग्रखदधान 
करना चाहिये ) कारण, गुणपक्षपातौ पर्डित वाकप्रकं गुणका विचार करत 
हे" । वह यह नीं देखते, कि क्नेवाना स्वो ड या पुरुष । 

६ । ई न्रुप! न्रापकौ जो बुदि आन्वो्तिको प्रति चारो विद्यारंभे 
प्रसिदि ल।भकर विवेकशालिनो इई थो, वहो बुद्धि इम समथ ब्रविवेकर्प 
विषण्ययय प्राप्त द्धे पड्कमय करिगोको तरह क्यों अवसन्ना इई : 

| इससं बट्करच्रीर काादुःखद्टो सकता? देवता भो त्रापक 
जिस पुरुषकारको सम्भावन। करत हे राप ण्त् ्रांदाराको गद दुर- 
वस्थाको प्राप्त हो उसो पुरुषकारम विनष्ट इप् । 

८। अभु्रदयकामो सुधो वक्ति. शत्र त्रांक्र मदान् ग्रभुप्रदयको 
परिणाममे' अस्थायो विवेचना करनेमं अनायाम हो त्मा करगतं हे किन्तु 
्रत्यन्त क्षय श्रोर फलनःन्म ख होनस वह उपन्नणोय नीं । 

£ । क्षतो व्यक्ति शत्र क त्षययोगको णोघ्र सम्भावित रौर दृगन्त मरौर 
अपने क्ययोगको दःमम्धावित आर सखन्य समभन" उपेक्नता करत द 
रोर इमक्र विरद हानेम शप्रो प्रतिकाय करते रई । 

१०। जो राजा उत्साह-होनताक वशोभ्रूत दौ शत्रकौ उत्तरोत्तर 
उपचोयमाना प्रभुशक्ति यानो कोषदग्डज तेजको उपेन्ना कग्त है, नोकाप- 
वादक भयसं हो मानो उनको ग॑जलच््मयो जलदो हो अपष्त हो जातौ हे । 

११। क्षयप्राप्न होकर भो फिर आसन नोगांको सुख टेनेवालो 
स्वाभाविक द्युति धारण कर समुदित उत्तरोत्तर बट्नेवालै दितोयाके 
चन्द्रको जेस सौग नमस्कार किया करत रहै, वैस हो च्तोणग्रक्ति राजा भो 
जिस समय स्वाभाविक क्षात्रतेज धारणकर ्रपनो सरदि लाभकर लिये 
समुत्साहित हो उठता ई, उस समय प्रजा उमसं अवनत हो जातो ह । 

१२। जिसक्त दारा सदाय साघनोपाय प्रभति पञ्चाङ्का निण्य 
डे, जो धनराशि ओर चतुरद्धिणो सनाका कारण ईहे, कषिभे' प्रतरत्त लोगोंकं 
23 | © ७ 9 

रैवानुसरणको भांति, व्ह नोति भो कन्तेव्य विषयमे" उन्साहका अनुसरण 
किया करतो ड । 

९१२। राज्यादि श्रभोटके उव्र॑तपदके लाभको इषा रखनेव।ले अभि- 
भानो घोर व्यक्तिका अनथ के निवारणमे' समय भ्रपना पुरुषार्य ष्टो प्रकृष्ट 
सहाय होता डे। 

१४। विपत्सम्ह पुरुषकारदोनको अभिभूत कर देता, उत्तरकाल 
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विपन्नको परित्याग करता : श्रासब्रविनाश व्यक्तिका अ्रमौीरव अव्यम्भावो 
होता शरीर लघोयान् व्यक्तिं राजलच्छ्मीका आस्पद होता नरीं। 

१५। इमलिये उन्रति करनमे' उत्साद् होनताकरं अवलम्बनक। प्रयो- 
जन नौं, करंकि पगक्रम हो मम्परद्का आसद् हे। सम्पद् म्रीर अनु- 
त्साह माघ-माधय कभो नरं रद मकत। 

१९। इम परभ) यदि त्राप समयको प्रतीन्ना कर, तोका कपट 
व्यवहारके प्रकट करनरम' सुचतुर घछतराष्टका पुत्र दर्ययाधिन चददह वष॑को 
वनवामकं बाद महज ह] यदह राज्यमम्पट् कडग ? 

१७। ब्रवा यदि णवर दुर्यंधिन आपको फिर राज्य टेटे, आप 
भो वह पा जाये", तो ईइ जनना! रेमो राज्यसम्पदुकौ प्राप्षिमे आपको 
भाद्रयोंका पौरुष प्रकागक भुजवोय व्यश्रं होगा; यानो हमार भुज- 
वोयका कोई काम न रगा । 

१८। पश्राज सिह स्वयं मदखावो मातङ्गकोा मार उसस जोविका 
निव्वाह् करताङ, प्रयोजन यद्र, कि जा व्रपने तज दारा जगत्क) 
पराभूत कर सकतं ह, वद महान् व्यक्ति दूसरे पुरुष्रसं सरृदिको कामना 
न्ट करत । 

१८! जो वैरनियातनगत ह, क्षणभङ्ग र जोवनक विनिमयमे यकौ 
स्थिरता रखना, उसका ्रभोष्टरहे, इसलिये यणशक अञ्नलनम इच्छक 

व्यक्तिका बिजलोको चमक जसो चञ्चला लच्मो आरानुषङ्किक फलद 
यश्ष्टो मुख्यद्। 

२०। यह कड, कि जन्तो नहँ, लग परस भस्मराशणिको अति- 
क्रम करते, किन्तु उसमे आराग रहनमं कोई आक्रम कर सकता नको, 
इसलिये मानो सोग अभिभूतिक्र भयस विना किमोक्त शक्र जोवनको 
भो परित्याग कर सकत ड, किन्तु तज नहीं छोडते। 

२१। ( तेजस्वियोांका जिगोपुता हो सवभावरै, क्योंकि) खगाधिप 
सि'ह किसलये गजते मेघोंपर यक्रमण करता ई? महत्तर व्यक्िका 
स्वभावद्ोण्मा होता अपनं इम सवभावक्र हा वगवत्तं हो वैमा 
व्यक्ति णत्र.को ठदधि नीं मह मकता। 

२२। इसलिये हे वरप! प्रमादमे उत्पन्न मोदको दूरकर पुरुषकारभे' 
बुदिको लगाश्रो । भ्राप यह निश्चय जाने, कि आपके अनुत्साह शत्र - 
रोका विपत्ति समूह प्रतिबडदह्ो रा डहे। 

२२। दिम्गजचतुष्टय सब देशोभमेः प्रसिंड है ओर जलधिचतुष्टय 



दूसरा सग । ५०भ् 

कौ भांति, इन्द्र जेमं पराक्रमश्ाली आपके चारो भाइयोंको। रणम ममा- 
गत देख गत्र ्रोमि' कंन उनके पराक्रमको सहनमे' समथ होमकतादरेः 

२४। आपके हृदयम जो वेरिक्लत क्रोघको आग भभक रहौ र, 
शत् .आंक स्तियोंका वेधव्यसूचक अशिव नयनवारिप्रवाह उस आगङौ 
टग्डा करे । 
` २५। महोपति युधिषिर विकारोदोपक, कोपाक्रान्तह्ृदय वाग्ुनन्दन 
भाौमसेनको दुष्ट दिरदकौ भांति शन्त करनभे' प्रत्त दए । 

२६। ओमान् युधिष्िरने कदा, वाद्यमनविवल्नित, मङ्गनास्पद, 
विशद दपण जेसं विशद दशन सम्पादित दहोतादे, वेम हे इम प्रमाग- 
वाधाविरद्दित, णन्दमोषटवगुक्त, हदयग्राहो, येयस्कर. विशद वाक् प्रपच्चम 
तुम्हारो मति परिलक्तित दह॑तो इ । 

२-७-२८ । तुम्हारा यह सुप् तिङ्न्त पट दारा विन्यस्त वाका विग 
दाथता परित्याग नक्तं करता, अधच यह अथ वादस्यगुक्त कन स्वोक्रत् 
कियाजातादडे। तुस्हार श्रवान्तर वाक्रनिचय्भे' पुनरुक्तता दौप नकीं 
प्रौग दस सकन वाकपको कचित् श्राकाड्ा भो परित्यक्र हातो नकीं । तुमन 
जो वौरोचित अपना वल अवलम्बनकर गुक्तिको अ्रवतारण।( किया ई, मा 
उचितो दश्राङह। तुम्हार स्रनुमान दाग ्रागमादि गास्चको मयादा 
अत्त रहो। वाग्मोको बात क्रौड, सहमा इम तरह क्ताचयुक्त अभि- 
प्रायव्यद्क वाकप।चार णमे' प्रत्त हानकोा दहो कौन ममश् हो मकता हः 

२८.। तुम कासिदधि विषयमे" टृटृनिखय करमभोलो, हम।रा हट 
अद्यापि मश्यशून्य नकीं द्रोता। परन्तु अटसि दतु इस विषयके निष - 
यार्घको हो अग्रसर होता ₹ह। कारण, सन्विविग्रहादि कार्यधभेः जो मकमन 
विशेष सम्पद् व्तमान हे, वह् विनाक्तग का्धमाघधनभेः निथितर्ूपमं 
अ्रपना-अ्रपना समध प्रतिपादन नहीं करतीं । 

३२० । विषेचना न कर सहसा कोई का करना उचित नरी 
कांकि अविवेचक व्यक्ति परम ्रापदका आस्पद द्धोताङडह। गुणग्राहिणी 
सम्पद् स्यं हो विवेकमम्पन्न व्यक्तिका आयय नले रहा करतो ₹ह। 

२१। लोग जसं उप्रग्ुक्तकान्मे' विवेचनापृल्वक वोजरत्ता करत. 
यघासमय वारिवनणकर शरत्का लभे" क्रियाफलका साफन्य अर्थात् गस्य 
लाभ करते हे, वैसं हो रकणगोल पुरुष कत्तव्य विषयमभे' विकैकरूप परिः 
खेचन करताहे। परिणामभे' उसको क्रिया फलवतो होतो हे । अन्तम 
वद हरतरह क्रियासाफश्य लाभ किया करता हे । 
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२२। जो शास्रसम्प्रदाय सख्त हे, एेला ग।स्लयवण स्रोताक 
टृको भूषित करता ₹हे, क्रोधक। उपशम उसो शस्तन्न(नका भूषण इहे । 
अवसर समभ गौयप्रकाश हो गान्तिगुणका आभरण सखरूप हे। यहो 
शराय नोति हारा सम्पादित सिदिका भूषण खरूप हो जाता ई । 

२२। वातादि विघ्नविरहित दोपालोक जैसे अन्धकाराहत, दुविज्ञय 
स्थानमे' प्रयोजनोय वम्तुका प्रदशक दहोता ड, वैसे हो उत्तमरूपसे 
अ्भयस्त, परिशड शास्वन्नान काय्यविप्रतिप्िरूप तमसाच्छन्र, दुरवगाह 
कय्थानु ष्ठाने विवेकियोंको कनत्तव्यज्ञानदेदेतारे। 

२४। जो सत्वे जनमान्य गुणसम्पन्न मज्जनोंके अनुष्ठित आचरणमे 
मन लगात ई तो दैवनिबन्धन अनघं मङ्टित होन पर भौ, व॑ह अपराधो 
नहीं होते अरर वह अनथ भो सखदिके समान गण्य श्रा करता हे । 

२५। जयेच्छ, राजा रोषावेग म'वरगपव्मैक परिणामे क्षयहोन 
प्रभूत फलसिदि गणनाकर सखेयस्कर पुर्षकारको उपायकं साथ काममे 
नाते इहे" अर्थात् परिणामम' स्थायो त्रीर मडन्लमग्र विपुल फल निचय 
न कर वद काय्यमे' नहं प्रत्त होते । 

२६ । श्रभ्यटयनलाभका अभिलाषो व्यक्ति बदधि दारा पहले रोषसम्भत 
श्रन्नतादूर करताद्े। दूसरेको कौन कर, अ्र'शमालौ सय्थभो अर्ज 
हारा निशाक्तत ब्रन्धकार उच्छद् न कर उदित नकं होत) 

न [रि 

२७। पराक्रमणशानो हो कवार भो जो भूपानल कोपज मोद निवारण 
नहीं करते, वह जेसं छष्णपन्न सम्प.ग॒चन्द्रकनाक; विनष्ट करता है, वसे 
छो समस्त प्रभु, मन्त ज्रीर उत्मादणक्ति विनाश किया करते ₹ई'। 

३८ । जो समान बुडि ई अर्थात् जिसका व्यवहार अरति तौच भो 
नहीं, अति ख्दुभोनहरीं: जो अवमर समम कोमल रौर तोत्र व्यवद्यार 
किया करता दहे, सूय जम ऋतुमेदसे यथायोग्य खट् भ्रौर तोत्र तेज हारा 
जगतपर अआराक्रमण करता ईह, वह राजा भो वैसंदहो अपन तेजस सब लोगों 
पर आक्रमण किया करता दे! 

३२८ । देखो, सम्मट्को चिरस्िगता कडा! कुपागंधावित इन्द्रियरूप 
अश्वगणकौो वष्यता कषां? दन दोनो'का एक जगह रष्टना अस्व ह 
कों कि शरदट्मेघवत् चञ्चल वबहुच्छद्र सम्पद् राशि ई, चञ्चलेन्द्रिय लोग 
अति कष्टसं भो रक्ता करने समथ नहोंहत। तात्पय्य यदह हे, कि 
अविनोत व्यक्ति बहत कष्टसं सम्पद् लाभ कर भो उसं रित रखनेभे 
रसम हो जाते डे" । 



५७ दूसरा सगे । ५०७ 

४०। तुमने धैय्यं गुण-सम्पन्र होने पर भो चञ्चन्मनं दारा असमये 
क्रोध उत्पन्न किया। तुम्हार हारा पदतले घेय्य गुणप" तिरस्कत सरित्पति 
सागरको इस समय कोन तुमसे गोरवाज्विति करा राह? 

४१। जो गशास्का अध्ययन करभो शरोरोतपनत्र कामक्रोधादि णच - 
प्रका निग्र नरी करता, वद मन्ष्य निश्चयो गशोघ्र मम्प्रद्क विनाशक 

निबन्धनक अपयश्का ज्जन किया करता 

४२ जो काय्थसिदिके अनरूप समय ज्रार महायकरा अतिक्रम 
करता ञ्रार जो अपनो टेहञओ्ओआर इन्द्रियोंको परितापप्रद है, वही क्रोघ 
साघारगव्यक्तिको भांति तुम्ह' नोतिसाध्य फलसं विच्यत कर सकता नहँ | 

४३ ! जो उन्तर कालम विपुल काय्यं फलका निरतिण्य हतु ई, जो 
स्यं उपायहोन अथच शत्, विनाशन है, एसो त्ष माके समान दूमरा उपाय 
नहँ । 

8४ । अभिमानियांभे' अग्रणो यादव अक्रत्रिमसनदहके वभ हमार प्रति 
निविदटटचित्त दस गय ईहे", दम उनके प्रणामपगायग ह", वन्त हमे' परित्याग 
कर सुयोधनका अनुसरण नहीं करेगे । 

४५। दूसरे जो इन यादवोंके सहजात ब्र्थात् माटपिषटपत्तोय मित्र 
डे" अरजी क्रत्रिम सुद्द् हे, वस्ततः यादवांका अभिमत अतिक्रम करतं 

नरीं ; यद दोनो तरहक राजा सम्प्रति कदन अपना काय्य साधन करने 
के लिये विनयवश हो धतराष्रतनय दर्ययोधिनका अनुगमन कर रर हे । 

४६ । उदौयमान स जसे कमन्न सकलकीं मेद करत हः हमार 

वनवासरूप निर् गक उसो सुयोघनके प्रति तुम्हारा यह ग्रकालयुद्ोद्सम 
वैसे ही सव राजाओ्रोंको हमारे विपक्तभे' विच्छिन्न करदे) 

४७। मदौचत दुय्यंधिन मत्तता वश गाजास्नंकौ अवमानना करेगा 
वद् उस अपमानमे' अमद्श्णु होकर हो टूर्ययाीधनका पक्त परित्याग करगे) 
साधारण मनुष्य भो जव अपमान नहीं मह मकता, तव लोकोत्तरप्रताप 
नृपमण्डलोकीो बात अ्रधिक क्या को जाये ? 

४८ अक्ततक्षत्य अरहङ्ारो लोगोंको मत्तता काययानुरोधमे' अत्यल्प 
विनय दारा प्रतिबद षहो जातो है, किन्तु उनकौ मम्प्रद् उस मत्तता कं 
घरदित कियादहो करतो ई! 

४८ । दपं जर अरहङ्कारमे' समत राजाको म्खता कभो परित्याग 

करतो नीं, अ्रतिमढ़ व्यक्ति नोतिमागसं दूर जा भटकता है, रीर नौति- 
होन मनुष्यके प्रति सभो विरक्त हो जाते ह । 



५०८ किराताच्ज नोयका भाषानुवादं। 

५०। जंमं अति विगान वक्षभो वागु दारा सञ्चालित दार क्रमश 
ष्रोण विच्छिन्न हानस मदहजमे' उन््मलन योग्य हौ जाता, वेम हो 
विद षवश जिसकं प्रजादि खजन ्राकुन अ्रोर विचलित हां, उमके अरति 
प्रवल हाने पर भो ्तमागोल व्यक्तिं उस अनायास उन््रलित करनभे 
समध होता । 

५१। अमाव्यादि अन्तरङ्गांकं कोपसं समुद्भूत अति अल्यमाच् वेर 
भो प्रभुको विनष्ट करता ईह, क7ांकि तर्णाखाके परस्पर घपणसं उ{टलित 
प्रनल निःशेषरूपसं पव्व तको दग्ध कर दिया करतो हें। 

५२ 1 मतिमान् व्यक्ति दृविनोत णवर कौ समुन्रतिको उपेत्ता कश्गा, 
कोंकि र्म विनयन शत्र का को$न कोड छदि पा उम अनायाम जोत 
सकते डे"; विशेषकर विपद् दौ अविनोत व्यक्िकौो सम्पटका परिणाम 
होतो ₹हे। 

५२। मन्रिहित नरौषेग जसे अ्रन्तःगिथिन करूनपर चआराक्रमणकर उसे 
नष्ट करता है, जिगीषु व्यक्ति भो वैसे हौ दुव्य वहार वशसे बह्धिर्मित्र 
प्रजादि अरर अन्तमित अमात्यादिक मध्यमं मेदप्राप्त राको अभिभ्रूतकग 
विनष्ट करता हे । 

५४। णेम् णत के कास्यस्यरगमं समाकुन ग्रज्ज नाग्रज भोमसेनक्र प्रति 
परनाकुनल नोतिपश्क उपदेष्टा यु्धि्ठिरक मसमोप पराशरतनय वदव्यामं 
सात्तात् अभिलषित प्रयौजनको भांति समागत ह.ए। 

५५--१५६ । उनक्र ्रागमनक।लमं उनको प्रम॑त्र ट्स अवण्य खग 
पल्लिवोने भो शान्तभाव धारण किया । उम ममय उन्होंने एेमो हो कलुष- 
नाणन-ज्योति धारण को थो, कि अ्रनलतुन्य होकर भौ वह अरवन्तीकनकर 
योग्य हई । विपदवारण, तपःप्रवत्त क, सनस ममागत, देहधारो पुख- 
रागि जसेउन व्यासट्ेवको युधि्ठिरने विस्मयक्र साथ देखा । 

५७ इसकं बाद राजा उम्ह' ्रवनकनकर उन्नत, उत्तम सि'हासनसे 

उठ खड हए, द्रत उल्थानकेगमं उनक्र परिह्नित नाह्धितवणं वल्कलका 
्रग्रभाग कुक -कुक्छ कांप गया. उम मसमय उन्हांन कपिलवण भजाल- 
विकिरणकागे, सुभरुके म्रग्रभागसि उद्रत सथ कोसो भोभा धारण को। 

१५८ । अप्रमत्त चित्त मरोपानलने प्रथम उन ऋषिसत्तमको तपखि- 
जनोचित पूजा को । इसके बाद उर्होनं आदिष्ट आसनम उपवेशन करतें 
शमगुण जिस तरह शास्न्न[नको अलद्कत करता ई, वैसे हो उस श्रासन 
को समलक्कत किया । 



तोसरा सगं । ५०९ 

५८ । दपति युधिष्िरने उन विस्तततेजा ऋषिक सम्प ख उपवेशन 
किया, उनके ब्ओहय खदु हास्यके किरगजाल्लमं उद्धासित इए ; राजानं 
उस समय प्रदोष किरण व्याप्त इद्स्ति ग्रहवो मम खवन्तोः पृर्ण॑चन्द्रकी 
श्नोमा धारण कोयो! ॥ । 

दूसरा सगं समाप्त ॥ २॥ 

तीसरा सगं 

१। ऋषिने उपवेशन किय, ऊह्लमं प्रमपिंत, आह्लादकर उनके 
्र'शुजानमं उन्ह' उत्रत कहन कोमो प्रभा बोध ने लगौ । उनका वः 
क्ष्ण या रीर उन्हांम पिद्खनवणः जटा धारण कौ थो; इमनिये वह सौटा- 
मिनो समन्वित असो भाति भोभा दरमानं नगे । 

२। उन व्यामदेवमे समयप्रम।द ममद्धि घार्णकोथो ज्रीर नोका- 
तोत अपनो गर\रक।न्ति दारा वह परिचयविदहोन व्यक्तिषांक भौ म्रन्तः- 
करणं अ्[कम्मिक स्रदाद्रभाव संनमन कर टिया करत ये। 

२। प्रदोप्र आक्षति ह।र। दी उम्हांन ग्रपनो चित्तघ्तकौ पविचता 
ज्ञापित करदोधो अर उनको स्वाभाविक, निरतिगरय, च्िग्ध श्रौर विष्ण 
टृष्िनि हो मानो उनके प्रति मम्भाषणकः सम्पादन कर दिया या। 

४\ अग्निह्ोचादि ध््मप्रतिपाद्िका पापनाशिनी, युतिस'हतिके 
प्रवत्तक उन ऋषि बदव्यामके सुखसे उपवेगन करनं पर घम्य्नन्दन ब्रुधि- 
छर उनके ्रागमनका कारण जाननेको अभिलाषो हा, उनसे ब।ले-- । 

५। आपक।( दगननाभ खेयस्कर अरर रजोगुणविनागक ईह; जिमन 
पुण्यसच्चय किया नकल, उसको पत्तमं यह दूचट द, मेघशून्य आकागस् 
रजोनाश्रक वणिपातको भांति सहसा आपका यद दशनलाभ किमो 
मडलका हो निदानसवरूप दोगा । 

६ । आपके आगमने इम समय सव यागक्रिया ओर विप्रांकौ 
अआशौर्व्वादर(शि मफल दई; इसलिये मं आज चिगदिनके लिये समस्त 
जगतमं बह मम्धानभाजन हरा । 

| लोकगुस् ब्रह्याको भांति ्रापका यदह ग्रमो दग्न सखडिको 
आकषणकर प्रदान करता, कलघषगाशि विनाश करता, पुरुषा अर्पण 
करता, कोति विस्त।रःकरता; अधिक क्या, रमी कौनमी चोज हह, 
जो प्रापका दशन नहीं कर सकता? 



५१० किराता नोयका भाषानुवाद । 

८। सुधावर्षी गग्रधरके दशने भो मेरे जो नयन ठप नीं होत, 
प्रापक सत्रिधानमें बह नित ति लाभ करते ह । दे भगवन् ! मेरा हृदय 
बान्धवोांको विरह वेदना परित्यागकर हो सवंधा सजोव दहो उडा ड । 

९.। आपके निकट आआगमनके प्रयोजनको जिन्नासा निष्फल ड; 
कयां कि आप जैसे नि-स्फरद मद्ात्म(रंको प्रयोजनोय वस्तु कया मेरो अ्रभो- 
नतामंडै? फिर भो आपके कल्ाणकर वाका सुननको अभिलाषा 
मुभ वाक् चपलकर विद्वन कर रो इ । 

१०। मह।मना महोपालके इम तरह वैचित्य, युक्त, च।रुवाकयर कनेसे 
चपायन वैदनव्यास जयप्राक्षिके उपाय को चविन्ताकर उनसे रसे वच्यमाग 
वाक कष्टनं ली । 

११। देखो! कोत्तिभ्रूषित, अनुत्तम णेसञ्चयके अभिलाषो 
मनुष्योको बन्धुवर्गा"के प्रति ममान व्यवहार करना हो उचित ह ; किन्तु 
मेरे जसे तपस्िजनको बन्धुगणके मम्बन्धमं वह तुल्यरूप व्यवहार एकान्त 
कन्त व्य कद हो निर्णत इ । 

१२। किन्तु ड दप ! मेरा चित्त तुल्यछ्ठत्तिसम्पत्र अर्थात् सव करीं 
मेटटृ्टि विरहित होकर भो तुम्हारे गुणनिचयसे बाध्य हो तुम्हारे हो 
अ्रधोनद्धो गया ईह; कारण. विषयविरक्त, सुक्तिभागो व्यक्तिगण भो साधु- 
शरक प्रति हो खेहप्रवण किया करते है 

१२। तुम करा उस राजा ्टतराष्टुके पुत्र ( पुत्र ञे खेहास्यद रो ), 
नङीं ? ( अवश्य षो उसके पुत्र जरे खरं हासखद हो), ण्मदमदाकल्तिण्यादि 
गुणमं तुमने कया सुयोधनक अतिक्रम नरी किया? ( निश्चय हो किया 
है); तव उसने विना कारण जो तुम्हारा त्याग किया है, उसका डतु 
यह है, कि विषय लालसाने उसे बलपृव्वेक मोहितसा कर लिया हे । 

१४1 यह छतराष्ट कौ अथ सिदि दूर हो जायेगो, कों कि वह कर्तव्य 
विषयमे तत्पर छो कुमन्तो कण्ण प्रतिका परामभं अवलम्बन किया 
करता है। ज्ञानो भो दुल्ज नम'सगमें पड़ उन्म लनकारिणौ विपद्के 
आस्पद हो जाते हें, । 

११५। शत.सभाकं धश्रपथसे श्चष्ट होने पर ( जिस समय भोमप्रथति 
सभव वने टुरय्योधिनक्लत द्रौपदोकं च्रपमानमें प्रतिवाद न किया था) तुमने 
घन्पथमे चिर श्रवस्यानकर विपत् समयभे' भो अविनश्वर रम्य शमादि 
गुणभं अ्रत्यन्त अनुराग प्रकट किया । 

१६। शम हो तुम्हारा एकमात्र रे श्रवलम्बन है, इसकं होनेसे 
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तुम्हारे अपकार करनेवाले शच श्ोँने अपना षहो अनथ कर लिया डे 
उन्होने तुम्हारो प्रज्ञा रोर प्रकतिका प्रकर्षं प्रख्यातकर मानो तुम्हारा उप- 
कार दहो कर दिया ड 

१७। तुमह" विक्रमदहार(हो धरितो लाभ करना होगा; किन्त 
तुम्हारे श्तने इस समय शौय, आग्नेयादि त्रस ्नौर मंन्यससदिमें 
अतोव खता लाभ कौ है: इसनिये तुमको इस समय शौर्य्यादिविषय्ं 
प्रकषलाभके लिये उपाय अवनम्बन करनाद्रोगा,कां कि युदमं जय 
भो बलवान् व्यक्तियोंके हौ अधीन हो जाया करती ह। 

१८। जिनने इकोसवार ्षतियांका प्व'समाधन किया था, जो अस्त- 
विद्याके प्रसिद उपटेष्टा है, उन्हो जमद्ग्नितिनिय परशुरामने अम्बिका 
स्वयं वर्मं अपनं श्िष्ि मोष्मकं पराक्रमसे पर।मूतदहो, कहा था, कि 
णाय्यादि गुणका उत्कषे सत॒पाच दो मं आयत्त ह्रा करता इ। 

१८ । ओ्रीरको बात कया कहं", यम भो जिनकं निकट अमामध्थवश 
लज्नाप्राप्न हो परामरूत व्यक्तिको तरह अ्रवस्थान करते हे. वरी भीष्म रण- 
चौव्मं कामुक कम्पितिकर किमक मनम भोतिका उत्पादन नहीं करते ? 

२०। जो युद्धम अ्रजस््र वाणजान् वण करत है, चञ्चन ग्खिारूप 
जिह्व! ममुञ्ज्वन, जगद् ग्रासं समुदपत प्रलयाननको तरह क्रोधप्रज्चलित 
द्रणाचाय्यको रणमं तुममंसे कान महन सकता ह । 

२१। जा कापगरुक्त आकारद्धारा छो दूसरका घेय्य अपहरण करत 
हे, परशगामको शखुषाकर जिनन ममम्त अ्रस्व रहस्य सौख लिया ह, 
उन राघासुत कण को टेखनमे मद्धाभय उपश्ितहोतादहं । पेसे रपर 
चित भयम यमराज भो महा व्याकुल हो जाये । 

१२-२३ । 5 द(नोचितप्रा्त नप! कपिध्वज अन्न न विदा दारा 
पशपतिका अति दुष्कर तप्चरगकर पाशुपतास्त नाभ करत इन भोष्मादि 
तौरगणकं उच्छदका साधन कंरे'ग, उत्कधन्ाभक लिय मह ्वय्यसम्पन्र 
इन्द्रादि देवगण भो आरध्य । महा प्रभावशलिनो सात्तात् मिदिको 
तरह मैं यहो विद्या इन्हे' टने ्राया इ' । 

२४। उन प्रसन्नात्मा ऋषि वेदव्यासके ेम{ कहने पर "जयशोनल 
अरज्नःन जागरो, साधन करोः त्रजातशत्र धञ्मगजकी यह वाणो ग्रहणकर 
शिष्यकौो तद्धर विनय महकारमें अलज्ज न ऋषिकं समोप उपनोत हए । 

२५। इसकं बाद प्रभातरमणोय सयक प्रतिबिम्बसे प्रदोप्त किरण 
. ओसे विकसित कमलम प्रवेश करतो ह; वैसे हो उन महषिकं सुखसे 
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अग्निस्फ् लिङ्गवत् रेन्द्रमन्रूपिणो महाविद्याने वदिर्मत हो अल्लः नकं 
श्राननमें प्रवेश किया । 

२६। ऋरपिने तब तपःप्रभावसे उन योग्यतम भ्रत्न नको ध्यानविधि 
प्रदान को। उस ध्यानका शेसाष्हो प्रभाव ह, कि ध्यानबन्लमें प्रक्षति 
मदष्त्वादि चौबोस तश्वांका सा।्लात्कार होन पर मी अज्ज नको नेत 
मानो बह समयतक उन््ोलित होते हौ रह । 

२७। अञ्ज् नने महा मौभाग्यस्चक, उत्साहानुरूप कायक्तम 
्राक्ति धारण कोथो। सुनिने उनसे विजयप्रा्िकं लिये तपक्े साधनम 
नियुक्त करनेको अभिनाघासे वच्यमाण वाका कर ! 

२८। मुनिन कहा-हे अज्ज न! मेनेजों तुम्ह* योग उपदेश किया 
तुम इसक्र दारा तजोयान् हो अपने पथमं दूसरकं प्रवेगको बाधा टे अस्त 
ग्रहगपूव्वक जप, उपवाम गओौर स्नानादि दाग समुनिनिक। आचरण करो । 

२८ । तुम पन्धरतपक्नच्छदो उन्द्रक प्रसादलाभक्र लिये उन मनोरम 
शिग्वर इन्द्रकोन परव्वतपर सुदुष्कर तपस्या जाकर कर), यह गुद्यक तुम्हे 
ल्षणकानक् वोच उस स्थानमं से जायेगा । 

२०। ऋषिवर व्यामदेव महन्द्रनन्दन ग्रज्न नसे णेस कहत कष्टतें 
अन्तहि त दए, यत्तनुचर ग्यक भो उन टिक मूतिमान् आदेण़को 
तरह अर्जन नक समोप रा उपस्थित हरा । 

२१। वह यक्त सस्णृद द} प्रियभाषो जयभोत् अज्ज नके निकर प्रणत 
हरा ओर बन्धुजनकोौ तरह ग्रल्नं नकं प्रति अनुरक्तं दहो विश्वास स्थापन 
किय।। (यदह उपयुक्त होत्रा था, कां कि) माधुसङ्गति शोघ्र हो 
विश्वास उत्पन्न करा दया करतौ दहे। 

२२। सू्थसे परत्यक सुभर्क मसुञ्ज्वन कुक्न सम्ूदमं जंसे ब्रन्ध- 
कार श्रा क्रमसे अन्य अन परिमाणं प्रवेश कर्ता ई, तसे हो विजव- 
न्लाभके लिये मध्यम पाण्डव अत्न नक्र यात्रा कर्नेसे उनक्ग विर्हसे उत्पब्र 
शोकने कथञ्चित् आत्मता लाभकर विवेकसम्पन्न दूसरे चारो पाण्डवो 
धोरे धोरे आखय लिया । 

२२1 ग्रुधिष्ठरादि चारो पाग्डवोांक चारो चित्तोँने नि:ःस'शयरूपसे 
काथगौरवको तआलोचनाकर णोकभाव दूरतो क्ियाथा, किन्तु श्नाट- 
ख्रहवी वश फिरसे उसो दुवह शोकभावने अगे बट् उन्ह' विभक्त कर 
दिया; शौक भाव दुःमह होने पर भोचार पाण्डवम तुल्य रूपसे 
विभक्त होनेकै काग सबक मनमें लघ रूपसे अ्रनुम्रत इश्रा । 
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२४ । वह पाण्डव चतुष्टय स्वाभादिक धैय रखेतथे। इसव्यापारक 
प्रवत्तक महिं वेदव्यासे वाकम विश्वास, रीर शत्र कं काय्यं जात 
तोत्रक्रोघ इन्द्रनन्द्र अजनके शय्य आस्था स्थापन करनकं कारण 
उस श्चाटविरदह शोकनं उनके चिन्मे सान न पाया। 

२५। अन्धकार जैसे प्रकाणमान दिवमौय प्रहरचतुष्ट्य रतिक्रम- 
पून्मक एकराशिम्रित क्ष्णयन्त रजनोका आखय लेना, अजनक अद् 
नसे उतपन्न दुःख भो वैसे हो महातजःसस्पन्र पाथ चतुषटटयको परित्याग 
कर द्धौपदोक चित्तम आरा उपस्ित दूग्रा। 

२६ । अरजनको देखनेक्त लिये दरौपदौको अभिनलाप प्रकार होनेपर भो 
वन्न अमङ्गल भयसे श्रपने तुषाराकुन्तित, इन्दोवरसन्निम. बाष्यवारिपरिपूणं 
नयनदयकं उन््ोनन करनं समथ न इई । 

२७। इन्द्रनन्दन अजुनन उमस अ्रह्तिम, प्रमरसाभिगम, टष्टिप्रिय 
रमणोदृषिको प्रसन्नचित्तो अरच््रलि द्वारा पाथेयको तरद प्याप्र रूपसे 
ग्रह किया । 

श । वन्य म्तौ दारा निदाघ न्दा जसे न्तुमितद्तोहे, वैसे दो 
थ्य तिक क।रम् न्षुभित राजनन्दन द्रौपदौने अति कष्टसे रोटनसंरुदे- 
कर न्षोणकराठ दारा वच्स्रग वाक्व कह । 

२८ । णत्रकत, पड्ापम कापसामं सग्न मौरवमम्पट्क त्राप रहो 
दारकत्ता हं ;, ( किन्तु ) दुःखनाण्रक तपस्याकौ सि न छान तक श्राप 

हमलोगोंकरं लिये उत्कण्ठित नरहौना। कों कि, ब्रधयय दौ तपस्या का 
परम शत्र, हे । 

४०। यशोलाभाप्र अध्वा सुष्टसःभक लिय किंवा ब्रमानुपिक कम 
करभे लिये अभिनिविष्ट, उद गशुन्य मानवगग्को सिद्धि अनुरक्ता 
कान्ताकौ तरह क्रोडमं रा उपसि होतो ह । 

४१। विघातान लोकरल्लायथं जिस नःय जातकौ खष्टिकीयौो 
श्रापउसौ कषतिय जातिका, जिसको जयशील बलरूप धनविनाशपूव्वं का 
विजय षौ जोविका ई, प्रिय प्राणतुश्य अभिमान विनष्ट करत दं। 

छर । सभास्थित राजगण सुयोधना!दका म्रनुित मरा कणाकर्पण्- 
रूप निन्दित कश्च देखने अर यदह अन्धाय काय्य ज्ञातिनौगृसे को गड 
विवेचना को लस्नासे ्रघोवदनषहो अरति कष्टसे उपे करनपर भो 
वद परिभव एथिवोका विधानभरूत मवदोययश मानो स्ह्कचित कर 
ब्हाषशे। 

७९---कि 
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४२। यदह अ्ररिपराभव आप्र पृव्यक्नत शौय वौ सकल काय 
विलोपकर शमा भाव दिखाता ह, कि आपसे कभो कोई कौत्तिका 
काम नहीं इश्रा, मौर दिवसका शेषभाग जंसे सू्धकिरण्को दोघता 
विनाश करता हे, वैसे हो यदह भो उत्तरकालकी खव्ताका साधन 
करता रहै । 

६४७ । णल्र गेण मरे प्रति बलपूव्व क कश्राकषणरू्प जौ असदाचरण् 
किया है, वह स्मरम्ण भो नरी कियाजा सकता। उसका अनुभव कीसा 
दुःमह है, दसम वक्तव्यद्हो कया रै? व आरपक विरमे वदो परिभव 
फिर आ भ्रौर नतन हो मेरे शुष्क हद्यको शर नतन व्यघाग्रस्त किय 
डालता इहे । 

४५--४७ । शव्रगगणक तजसे तुम्हारा विपुन तेज अ्राच्छादित दहा 
गया ₹ह, इससे तुभ णरत्कानौोन जलद च्छत्र प्रत्यपको तरह वसान 
करतं आर अभिमानचु्रतिवश दम्तभम्ने इम्तौकौ तरह असद विकारका 
प्रप्र होतो । आर सम्प्रति कई काश न रदहनसे नल्जित ओर दुभाग्य- 
को तर्च त्रवस्यित स्रस्वशस्व सकलकं। तुर परववत् निरतिशय दोप्यमान 
नटीं करत, किन्तु कौत्ि यक्त दतु चण ऊनाग्रयकौ तरह मानो तुमने 
अन्य आकार घरण कियाङहै। मेरे दअनाश्रवत् अवश्ित, देव मात 
शरणाप्रत्र इस असंयत क्रगवःनाप हारा तिरस्त गय-वोयख कया तुम 
वद्धो अजुन) ९ 

४८ । जो माघुगणकर रक्तगमं चम दहं, वौ क्तचियपदटवाच्यदे, श्रौर 
जिम कामक्मं समरसाम्य विद्यमान हे, वहो कामक है । (इस अवस्थामे) 
जो पुरुष ््रियकम्म न करनवालेक लिये त्षततिय ओ्ौर कामक इन दौ 
श्रब्टोंको पत्ति व्य् तरप्तिलिभय अघ शून्य ऋच्ियल अर कासु कत्व इम 
जातिमान्न श्रथ परिणत करता ह, वद दन दानो श्दाक। अन्य त्पत्ति 
दोष्मे दृष्ट किया करता दडह। 

४८ । ह पा ! श्रपनौ अ्रपनो सत्ताभाचभं पय्यवसिते आपकर निष्प 

गुणनिचय तुल्य दुःखभागो हो मानो आपके अम्रदय लाभको अपिक्ताकर 
मेरा सारूप्य गहण कर रहर । 

५०। रिपुगणने प्रमादवशं आपको अभिभूत किया ई, इसलिये 
गजगणके प्रमाद क्मसे सिंहको अभिभतकर उसका केशजानल वित्ति 

@, ० 

करने पर उसकी जंसो अवसा हो जातो ॐ, भ्रापको भो वदो अवस्था 
हो रो है । दिनो जिस तरह दौिके निमित्त सूथक शरणान्रप होतो 
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ह, वैसे हो यदह काथथभार शरीर योग्यताद्तु इस क्ण त्राप्रक)। ई आसय 
ग्रहण कर ण्डा ड! 

५१। जो मनुष्य सव्वेतिश्(यिनौ योम्यताको क्रिया दारा सफरूव, 
लता ह सभाक्ततम् पुरुष गणनाका प्रस्ताव उर्पाद्यत दान पर पूरणो 
श्रथात् दित्वादि संख्या उसको नद्धं प्राप्त द्ोतौ यानो वरी व्यक्ति अरहितीय 
ग्ड करता इहे । 

५२। ₹ेपाथं! क(रणनं रहने पर भौ प्रियजन्ं विघ्नपातकौ ्राण- 
हसे तुम्हारा चित्त खेदकी प्राप्नो रहा ई, किन्तु तुम्हारे सयां प्रयाण 
करने पर देवराज तुम्हारा वह मकल ्राणङ्कित विघ्न निवारण करी । 

५२। यद भद्र शून्य मद्गलमय रेषो तुम् वबद्ुदिन एकाको 
वासर करनाभो पड, फिरभो तुम दष्यल्यक। आयन लेना; ककि 
राग-द ष-दूषितसभ।व व्यक्तियोंका चित्त साधुजनमें भो स्वनित दुच्रा 
करता ₹हे। 

५६ । इसलिये तुम महप्का वचन पास (त्र्थात् तपस्या कर) हम 
ननोगोंकं ममम्त मनोरथ मफल करो। तुम्हारे छतकायय न्तौ आने तक 
मं स्तनोपपोडनकर तुम्ड' ग्रालिङ्न करनेकौ इच्छा रवतो ह । 

५५ । दपदनन्दिनौन ्रजनरे यह सब वात करीं, इससे अजनक 
मनं ज्ञातिक्लत वहो पराभव नवोक्त जसा हो उठा, वद यदह सकल कथा 
खदगणकर उत्तर दिगवन्दम्बो द्वि(करको तरह देदोप्यमान होमे नगे। 

५६। इस बाद अ्रजुन सम््खष्ो मानो शतोभ्रोंको देखने जसा 
स्ती; पुराद्धित घोस्यन ब्रागुधमह ममन्तक समाहित कर दिय। 
उन्टोनं सौम्याक्तति हौकर भो अभिचार क्रियागत मन्तकीमै तरह भोपण 
वपुः घारण किया । 

५७ । ग्रत गणं जिसका चर्कमण अतिक्रम नहं कए भकत, अर 
जिसका ज्यारव त्रौर कश्य चिरप्रथितह, वहो कम्यमक तश्रा शचका 
दृष्टिपथातोत तीच खदगाज्वित मदानिषद्गःहय अज्ज नने धारण किया । 

५८। इन्द्रने खाण्डवदाहनकालर्म अञ्ज नक्र गाचपर जो वच मार 
धा, उस प्रकारसे जनित रन्धांको अज्ज ननं इस क्षण मृ्तिमतो कौत्तिको 
तरह अपनो प्रभासे तिरोहित कर दिया ओर विविध रन्रखचित एक 
कवच धारण किया। यह कवच दौप्रतारक नभोमध्यवत् प्रतिभात 
होनेलगा। । 

५८ । श्रञ्न न य्॑तप्रदणित निष्कण्टकं हिमालय पथमं श्रग्रसर हनं 
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लगे, वियोग-दुःखसे हं तवनवासौ तपसी नेव मनलने लगी। शअजुन 
उनकं हदय खेदाज्वित कर चल दए । 

६० । दिक््ममृहमं दिव्य दुन्दुभिध्वनि लोन लगो। दिव्य पुष्य- 
वष्टिपातसे आकाणमं अपृषव्व भोभा विस्तारित हई विलाससंन्लग्न, 
चञ्चल, बोचिरूप, बाद्णानो पय्ोनिधि दर्पाज्नासित धरणो को मानो 
रावतरणरूप प्रियवात्ता विज्ञापन करत दयो भालिङ्गन करने लमा। 

तोमरा मम समाप्त । 

चौथा सग । 

१। दरसक्र बाद जनप्रिय अञ्न्न् कूजनतत्पर कनलहंमरूप मेखला 
ज्विता, परिपक्त शस्यजन्य पाण्डवा प्रथिवोकौ मखोजन ममन्तमं कूजन- 
निरत कलदहंमवत् मेखनलामण्डिता युवतौ रमणको तरह जनगगक ममोप 
प्राप्न इए । 

२। अ्ज्जननने देखा, ग्रमसमहकं प्रान्तःप्रान्तमं यवस्थित भूखर्ड 
सकल विनम्र कनमफनलमे (घान्य) सुगोभितद्ा रद हे, उनमं कदम कुक्त 
भो नहो, जिस जगह जितना जन्त ई, वह प्रद परिश्ोभित है; मानो 
षररत्कालको गुणसस्परततिहहो चरपने प्रति उवह्रोभ्रूतहो रह ष्टौ । सुखका 
चमत्कार देख रजु नभ्रानन्दिति दए । 

२। स्ान-स्थानमं सरोवर जनकं शफरोकुल स्फ़रिति हो रहेथ, 
विस्मयाेशसे सरोवर मानो श्रपने पद्यगेच उन्मोलित कर उनकी देख रे 
ये । यद्ध शफरो स्फारण प्रणयिनोका दृष्टि-विलामश्चम हरण करताथा। 
दसन अजु नका सनभ इरण किया। 

४। अजन पद्मधरूण जलम कलमधान्धको रञ्नणोयता देख अधिक 
परिपुष्ट इए । वास्तवमं द्लभयोग्य समागम लख होन पर उत्कष यौका 
अभिनन्दन कौन नौं किया करता रहै? 

५। कष्टों जलम फेनपुञ् भासता था; किज्लल्कापगम घटा था; 
उसो जलने पाठीन मत्सयक्र विपरोत परिवत्त नसे पराहत दहो, अ्रजनका 
स्थलपद्धिनोगत संशय अपनोदमन किया यथा। 

& । अन्न ननं देखा--शग्न, भद्गिमयुत क्षौम दुक्ूलवत् नदौपुलिन 
दिन दिन क्ोयमाण-- सुतरां शन; शनैः ्न्सवेगने वारि दारा अभ्भिरेखा 
धारण को। यंह सब देख वह तुष्ट हुए । 
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5--८ । कष्टों कोई शालिरत्तिका रमणो सर्म सच्छा केसररेय 
हारा समलङ्खत भरमध्यगत बन्ध कपुष्यको लाक्तारागरक्त अपनो अधर- 
पल्लवकौ शोभाके साध मानो समान करष्टो तौल ररौ है; पीवर पयोधर 
युगको चारो श्रौर नवातपालोहित पद्मपराग निचिप होगदरै & प्रसर्पिव 
खेदजन्य परलकभरसे उसो परागको उमने गोभामय कर दियाङडे। यद्ध 
देख पाण्ड नन्दनने शरत्को कताधता हो मनमें समभ । 

१०। गोग शेषरातिके विचरण स्थानसे प्रत्यावत्तन करने जा वैगसे 
भ्रू णम दौड नकली सकतो धीं; वत्छस्मरणभे' उनके पोवर स्तनमण्डनसे 

च्तोरक्तरण सोता घा, वह अप्रने अपने वत्सके प्रति उत्कणिठत यथो । इस 
तरह गोगगनं अजनक दशनोत्सुक{करःरखा धा । 

११। श्रजनमे र्खा-एक बडा द्रष ्रन्य एक व्रषको हरा जयमी 
लाभ करनसे उश्वनाद् करते करत नदोतर खद शग्तका{नलोचित शरोर 
पुष्टिधारणपुष्वैक मरूत्ति मान् दपेको तरह विराज रदा ₹। 

१२। शरतक्ते समुदय नदोपुलिनसे तुषारशश्च गोममूह घोर धीर 
निकन्त गया डे; इसोसे वह पुलिन मकल मानो उत्तोत्ित वमन जघन 
समूहकौ तरह ग्रजुनक्ने करौतूदनका उत्पादन करते घे । 

१२। अज्ञनने टेखा-धंनुमगक्र ममोप कितनेद्धौ मोप श्रवस्थान 
रटे हे", यह मकल गोप गाभौमे सोदराभिमानो ओर वनम हो ग्टहाभि- 
मानणालो इ", उनमे.दतना सारल्य ३, कि उसमे मानो वद गोगणकोद्ो 
श्रवस्थाका अनुकरण कर रटे द्धे । 

१४-१७। श्रजजनने टेखा--कतिपय गोपो मन्यन कामं व्य।प्रत 
ड" । उनका मुखमण्डल परिचालित कंशरूप अलिकुन्से ममाकुलित ई, 
ईषत् हास्य-विकाशसे उनक्र। दशनरुप केणर ईप्रत् प्रकाशित प्रोर 
चञ्चल कुण्डल्रभ्मि ह।र! रञ्जित हा रहर; इसं लिये: बानातपम्पष्ट 
मरोजसमूहकौ तरह हो यदह मकनन वल्रवोमुख मनोज्ञ ईह । बल्विर्या 
भ्वासर्द करतो यीं; इभे उनका अधर्देगर विकम्पितिनहोता धा। इम 
लिये प्रस्फ रितेकप्र्वा लताको तरद दौ उनको णोभा टेग्व पडतो शो 

वह जो सुन्दर पाणिविन्ने पक्र महकागमे मन्थनरज्ज. आकषण कर्तो यीं 
हमसे उनके पाश्व देशका विवत्तनदहोताग्ा मोर नितम्बदटेगश दनक रहा 
धा। उनक्र मन्यनदण्डके विवत्तनसे द्ग्धकुम्भ वार'वार कम्पितो 
खदङ्वत् मन्यरष्वनि करता धा, इससे गोह्-प्राङ्गणगत मय रियां उनम्मादित 
हो गडई'धीं। मोपियोंक्े पोवरस्तन किचित् चञ्चल षहो र्रेथे, ज्रौर 
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अमभगरसे उनके नयनोत्पल क्रान्त दो गये ये। रजन इन मकल 

बक्षवियोंका नत्त नरत वारवनितागओ्रंको तरह रहो दशन करने लगी। 

१८। पथ सकल पूव वक्रता परित्यागकर शरत सरल कहो गया 
ड; तषगणने पधक प्रान्तभागका शस्यसकल खा डाला ई; रथचक्रक 

[क मो ख श, 

चलनसे पथका मोमन्तोक्तत करमसकल घनोभूत हो गया ह; भौर सदा 
[द € ॐ © 1, [२ 

सच्चारमे समस्त पथो प्रकत हो रहा हे। अजन इमो पथसे जाने 
लगे । 

१८। श्रजन ग्राम ग्राममें प्रस्फ्ट पुष्पय्ुत बद ग्टहगुख्िनो साद्र 
टखने लगे । देखा,- जिनका कम्म श्रगहित ईड भ्रौरभाव, इद्भित ओौर 
भ्रुषणस कलत विविक्त हे, एेसेदहौ जनगणसे ग्र सक्त गुल्िनो अधिष्ित 
ड, इम लिये वह श्रा्मस्थानसित मरण्डपनिचयकौ तरह षो प्रतिभात 
होतो घीँं। 

२०। इम बाद वह अज् नसमभिव्याहारो यदह शरद् गुणो 

अवलम्बनकरर ऽरद्गुण दण नभे' नोनदृष्टि अज नखे विना पृङकहो वात 
करते लगा । वाम्तवभम' ईङ्धःतन्न व्यक्ति ऊभो कथनोचित कान्तभे' विना 

वोले नीं रहता । 

२१। [यत्ने कठा] हे पाथ ! यदह जो कलाणकारिणो नियतिकै 
फलदानकालको तरह फलदाग जगत्का क्षष्यादि कश्च-निव्वीहक।रिणो 
निश्वनोदक्रा निज्ज नभेघा गरत् है", वह तुम्हारो जयश्रोको तदि करे । 

# है 

२२। भस्यको परिग्णमरम्यता, नदो सकत अनुदतभाव मद्ोकी 
पद्भदहोनता प्राप हो गो हे । वस्ततः मम्प्रति नवोन शरद् गुखरागि घना- 
गम नच््मीके प्रम परञ्च परिचयं सुट् होने पर भो उक्षे निष्फल किये 
टेतो ड । 

२२। इस श्राकाशमेः बनाकाशखणो नकीं उडतो, इन्द्रधनुको ल्त 
मेघराजि भो नहीं उटतो ; फिरभो चाकाश परमणोभा धारण कर रहा 
है । फलतः जो खभावरम्य वस्तु हे, वह कमो ग्राह्ाथगुणकौ अपेक्षा 
नरं करतो । 

२५। वषा ऋतुरूप पतिके विरहभे' दिगद्धन।गणक पररम्लान होनसे 
पयोधरसकलने पाग्डर्ता धारणको ई; विद्य द्गुणरूप इमदामराजि 
उनम विच्य तदहो गई ईडे इमो कारण सकन दिगङ्नाओोंकौ क्षता रौ 
प्रकाश पातो 
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२५। मदापगममं भ्रश्राव्य स्वर मय रक उच्चरित उच्च कूजनसे स्मह 
परित्यागकर ओव दस क्षण मत्तमराल कजनका आखय ले रहे द्। 
वसतः प्रोति व्यापारमें गुणसमद्ाका हौ अधिकार ईह, परिचयका नरीं। 
अथात् मयरका कर्डसर पूवेपरिचित है सहो किन्तु शरतूमे वद्न 
निगुण कह श्राव्य है; श्रधना अ्रप्ररिचित होनें पर मत्त मराल खगो 
गुगयुक्त कद्र खाव्य होता ₹े। 

२६। यदह सकल पथगुच्छधारो फलपाक -पिणङ्गः शालि केदारजनलमे 
विकसित गन्धस्चित नोलोत््रतका ्राघ्रण लेनक लियेहो मानो नत द्री 
पड हं । 

२७--२०। इस समयक। जनल खणालिनो मम्द्के प्रभापुञ्से अनु- 
र्ज्ितदह्ोगया है; पद्यपनाशकौो शामके स्य मिन गया हे; ज्रौर 
उञ्चनन कमनलाग्रभाग दगा पिद्नोक्रत षो गया ३! इमो तरह वह नाना 
वणः धारणकर विगलित इन्द्रचापखग्डको तरह दो विराज रच्। ङै। पुष्य- 
हास्यग्रुत वनगजिगमगिोंने स्वच्छ वबागसूप नत उन्मोलितकर मानो 
अनिनचालित घवन सप्तपगणपरागरुप उत्तरोय वस्त प्ार्ण किथ, रै। 
नभोमा्गका ग्रभ्यन्तर विरल जलकग्णममहम व्याम द) गय। ₹ै: नभ- 
पथमं वैद्य ताग्निका प्रका इम समय श्रार नहीं ; शश्च मेघम्बगडमं उमको 
ग्रातपच्छदा तिरोहित दो गड: एव॑ कमनगंपक अनिन दाग वह 
मणोयद्धोउडाद्ै। इन मकनक्र उसे यह भरानकुन धावितङ्ों 
ग रह । उनको ध्वनिसे गुम्फित मेघरोप्ररहिति प्रसन्न दिक्समदङू मानौ 
परस्मर ्रालाप आप्यायनङौ कर रदे । 

३१। कितो धनु गषरातिक्र विचगगस्यानसे व्रजाभिमुम्वगमनमे' 
उत्करिठितदहीययश्वष्टद्ध)ः गड दै । उनके अनानमकनं ग्रबाघरूपसे 
चोर क्षगग कार ररे द्धे । उन्होने मानो यह स्रालानसक्रन ग्रपन अपत्यो 
उपहारे लिये हो आनयन किये है । 

३२। यद गाभोसकल जगत्कौो करण, एवं एकमात्र पावक ईह, 
वह वत्सगणक्षे साध गोष्टान्तिकमं उपनोत हो, सन्ध्ोजित आदुतिको 
तरह परम दुप्रतिको प्राप्त इई । 

३३ । यद सम्भ खख सखगोगण मध् रकगठ गोपोजनक मय.र्कगट- 
जयी गीतरवसे एकाग्रचित्त हों गई हे । वह भ्रुयमो भक्तगेच्छ। परित्याग- 
पूवक शस्याभिसुख नहं जातो । 

२४। यदह कलम शिरोभाग दारा प्रणत होकर भो अ्रनादरिणो 
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सरोजिनोषे श्रवन्नात रहौ, सहचरस्वरूप मलिलके स।ध सूते सूखते 
कामात्तेवत् एकान्त पार्डभावको प्रास इए ₹ईै' । 

२५। यदह सकल द्गः पद्मपरागवाद्ो जनतकणाद्रारो वायुसे श्राक्ष्ट 
हो गाज्ञादिभय उपख्ित होने पर दुटकश्रा चीरोको तरद अपना गन्तवा 
देश निचित करनेमें समथ नहो होते । 

३६ । पा ल्ल शिरोषवत् कोमलाक्षति शएकावनलो विद्रुमभङ्गवत् लोहित 
वण मुख हारा पिशङ्ग कमनलगिखा धारण करत इन्द्रधनुको शोभाका अ्रनु- 
करणा कर ररो ₹। 

३७ । यन्तन यद मब वातै' कना आरभ्य कौ", अज् नने अनतिदूर 
सय्यविम्बाच्छरादो नगाधिराज हिमानलयको देख पाया । देखा-जलधाराप- 
गमे शएक्तवणं भेघजालकौो तरद हो वह प्रतिभात होता ₹ । 

३८। दोघं दोघं बनराजि दाग नगाधिराजक्त ब्ासन्रभूभागमकलने 
श्यामल शोभा धारण किया दहै; ऊपर हिमस्तोम अवस्थित होनेसे वद 
गोरवण हो गयादहै। वअरजनने रेमे पव्वंतमे प्राप हो मदरागविरद्धित 
नोलाम्बरधारो हनायुधकौ भाक स्मरग् किया । 

धरा नलम ममोप्न ॥8४॥ 

पांचवां सम॑ | 
१। इसके बाद अजनमे उमो हिमाचनाभिमुखमं गमन किया, 

यदह समुव्रत हिमाचन क्वा मैर् गरोधरके जग करमेके लिये किंवा 
वेगातिशय्यसे लियेो उत्प्धिवत् अवस्थित हेः; 

२। उमकाणएक ग्र प्र---मारकरनिकरसे समुदोपित ईह, अन्य अश 
मतत नेगन्धकारसे ममात्त् ह; सुतरं अट्हास्य दार! मम्यखेस्य तमः- 
मम्बुह् निरमनकारो गजचश्भानुगत शिवको तगह ष्ट वह अवस्थित इई! 

२। परस्पर परस्यगके अदृष्ट हो भूलोक, अन्तरोन्ननोक श्रीर् सुर- 
लोकवामो इस हिमालयमें वसवास करते हं; सुतरं अपनो साम्य. 
प्रकट करनेके लियेष्टो शम्भने मानो उमको जगत्का प्रतिनिधिरूप 
निख्माण कर दियो ड । 
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४। द्रस्के गगनस्पशों शिखरसकल भुजगराजको तरष़् शश्च एवं 
सानुदेश कनकराजिद्ठारा शोभितं; सुतरां वह तडित्राजित शरद् 
अम्ब दनिचयको तरह द्धो प्रतिभात होते ई । रेसे शिखरसमु्चयसे यद 
हिमालय समुत्रत ई । 

५। यदह हिमालय नगरनिचयवत् नानाभूभाग धारण करता ई। 
यद सकल नगरोपम मरूभाग ममिमयख-पुच््रूप अ्शुकसम्नुदमे समु- 
उज्वल दँ, सुराङ्गनागण इन सकन स्थानके लता-ग्टहटोका उपभोग कर 
रहे है; उञ उच्च गशिल।म्सर गोधुरवत् प्रतिमात ह्धोति रहै; अ्रनैक सुम- 
खड पुष्पवन इम समुदय स्थानम णोभापारहदहं। 

६ । दहिमाद्विको विपुल नितग्ब विलम्बित अम्ब दावल श्रविरत 
वारि वप्णकर पार्डवण ई गई ड; उमम विद्यत्प्रभा नहीं, मेघ 

गञ्न न नलं ; सुतरं ईन सकनल अग्बुधर द्वारा हिमाद्रि मानो सच्नातपक्त 
कहे जानेकोष्टो बोधरहोतादहै, 

| द्विमानय स्फट पद्मवनानज्वित वेगवतो वहुतमो नदौ धारण 
रेता $ । इन मकल नदोयोंक। तट आ्रकरजात गजगण कन्तक क्षत 
विक्षत ई; वह तोधव्यापारसे करीं मम एव' कनही अमम ई, उनका 
जल अरति उत्तम ई; इम लिये अवगाहनादि उपभोग-व्यापारक एकान्त 
्रनुकरूल हैं । 

८। ह्िमानयमें कितनो दृयतिणलो मह(मगि रहै, उनको कान्ति 
नवोन्सोनित तास्रपुष्पिका-कुसुमको कान्तिको तरह हे; इस मकल महा 
मणिपुक्नसे हिमाद्भिकौ मानुटेगस्य काञ्चन भित्तिवांके कचित् कचित् 
प्ररिव्याप्न दोने पर मानो उनमें मन्धयाकरालोन मग्रवमाला ङ) प्रतिभात 
होतो 

९.। हिमालय बदल नोलकुसुमस्तवकसे सुशोभित है; पंक्तिवद् 
तमालवनसमदसे ममाकोण है; उमसे जिन्दु विन्द हिमोदक वषित होता 
हे। मदजलवमों प्रणम्तमुख मातद्गगण उसमें विचरण कर रह दं। 

१०। निमानय्रने जो सकन गिस्वर ध्रारण किमे दह. तत्ममुटय 
रनरागिविरहित नीं ; उनकी गुहत्रः नताग्टह-विरदह्धिति नीं, तचरत्य 
मरिद्बधगग पुलिन भर पद्मवन्ित नहीं; मौर वह्रंक मदोरुहगग भो 
कुसुमहोन नदीं । अर्थात् हिमालयष्टत ममस्त गिस्वरहो रन्रगाश्िगरुत है, 
मकल गुहाये" लताग्टहमाला ई, सकन्त नदोपुलिन भो पद्ममस्पन्न एतं 

सकल वत्त कसुमणोभित हं । 
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११। अमरनारोगणको मेखलासुशोभित घन जघन हारा हिमाद्रिका 
सरित्प्रवाहह मन्द मन्द सुभितषहोरहाड; रम्य वल्लो श्रौर बकुल जिसके 
प्रिय ई, शस सपेगगसे उसके चारदिक परिव्यापष्ो रहे द। 

१२। हिमालय बहूतसे मेघ धारण करता; इन सकल मेर्घोको 
तत्रत्य वष्ट विचित्र हिमप्रभामण्डिति हिमपाण्ड कं शिरखरसमदहमे मनो 
दन्द्रचापान्वित कडमेको योग्य होता उनम जल नकीं; इसोसे वष 
खच्छ ईै- प्राय स्वद् हो निथनलभावकषे अवस्थित ड, किन्तु गज्नं नसे 
हो न्नापित इ। 

१३२। हिमान्लयमं मानम सरोवर इहै; वह सरोवर कलहंमकुलसै 
शोभित जरौर नित्य निल दहै प्रमधघधगगण वरीं विराजमान ई एवं (समय- 
विशेषमं) किसो कारणस कुपिता पणन्वतोके सार कभो करभौ कलहपरा- 
ग्रण शिव वदां अवस्य।न करते रैं । 

१४। हिमालयं विविध अ्रौषधिदडै। इस मकल ओषधिसे जात 
अग्नि स्वगभमिङ्गे चतुदिकस्थित ग्रह रीर विमानसरेणो उरोपित करती 
हे: प्रतएव हिमालय मानो प्रतिराति प्रमघोको लिपुरद्ादह व्यापारका 
वार वार स्मरण क्ररादतारे। 

१५। हिमानयके मसुन्रत सानुटेगसे निकन्त ग्म प्रवाहित होतो डं 
इमको अम्ब र।गिकरे उपनरोधसे विवत्तित नो विस्त रूपे शोकर प्रसा- 
रण करनसे उत्पतित होती यह गङ्ग सानो निन चामगरधारिणो कनो 
जाकर द्धो प्रतिभात रोतो है। 

१६ । अञ्न न डिमादिदगशनसे विस्मित चित्त दएधे। इसके वाद 
यत्त उनसे सः!दर प्रियवाक्य बोला । वस्वेतः वाक्यपटता ओखोताके आक।- 
ङ्त कानमे हौ णोभा पातो 

१७। यदह अचन्ाधिप तुषारश्टस्न शिग्बरसम्ह दारा मेघपथ मानो 
सहहख्धा विम्तोण कर रह्मा है। यद अवलोकित क्लोम माचरे रही जन- 
गणका पापपु् विनाग करनभमे' समघ इ । 

१८। विचक्तषणमग दुरधिगम पुराणादिके माहहःय्यसे इस पव्वैतके 
सद्ा सुद्स्तर अभघन्तरतच्वक। किचिन्प्ात्र हो वणन कर रह गये ईं। 
किन्तु अरति गहन दिगव्यप् इस पव्यैतको पद्मयोनि ब्रह्मा हो केवल परम 
पुरुषवत् अवगत हहे । 

१८ । इस हिमालयपर पडापरिगोभित प्रभत सरोवर ङं । इन सकल 
सरोवरोके तपेर तोर सुन्दर सुन्दर पष्यपल्लवशली लताग्ह मकल विराज 
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रह है । हिमाद्विने रसे सरोवरममूह हारा कान्तसमोपागता श्रति धौरा 
रमणियोंको भो सतत उत्सुक कर डःला ₹ईे। 

२०। नोतिमान् न्रीर भाग्यग्लियोंकी सदा सुलभ, निधि श्रौर ग्य 
वोंके अधिपति कुबे रकौ उत्तम उत्तम धनराशि दारा इस मल्यलोक इम 

च्तितिधरक्ते देतु परिप ्ो खग ओ्रीर पातालनलोक अ्रतिक्रमपृव्वैक 
प्रतिभात होतो ई! 

२१। ओ समभता ह, कि यह अखिल तिमुवन भो इस हिमानयके 

समान नीं । क्योकि, जनगण जिन माद्ात्मा परिज्नानमें अ्रसमथ दै 

वद भवानोपति सव्व टा यीं वास करते रह । 

२२। जां जन्म नरी, जरा नरं, एेमा परम पवित्र ब्रह्मपद पानेकै 

अभिलाषी जनगगक्र--आगमकी तरह हौ इस तमोद्र गिरिसे संसार 

च्छ कर त्छन्नान प्रादृभूतष््ुग्रा करता दहं। 

२३१। इम हिमालयमं सरस्तोगणकौ बहतमो कुसुमव्यास गययायेः 
लात्तारागरक्त पद्तलस्यर्भसे रागरख्ित, पतित पुष्यशेश्वरय्ुत ओग मदत 

दो गश ह । वह रागो क अस्यासि सुरतविग्रष रौ ज्ञापित करतो ह" । 

२४। नयनिष्ट नराधिपं जं मे सम्पद्रा्ि, वैस हो इस जगतपृजित 

हिमालयने मषधिसकल गुणसम्पदमेः एकान्त मण्ड हो अनवरत 

प्रज्वलित होतो ई । 

२५। इस पन्मैतभे' कुररोगण् कन्नरव करतार; तस्गण कुसुम- 

भरम आ्नतद्टो गया द्धै: जल पद्म-परिजौभित हौ रदा हेः; द्ुमावुरण- 

णान सिन्धुगण उशीरममन्विति ओर मन्ताप्रहर टो करिगणका प्रोति- 

जनक दहोत। हे । 

२६। इम पव्धेतभे' सुरकरिगगणके कपोनघषैणका स्थान द्ुमम्कन्धादि 

करिगगक्र मदजलसेकक् निथे प्रफ लच.त गन्धक्ते मरकं परिमल धारण 

करता ह, सुतरां उमम अलिकुल लीन दहे। वह वसन्तंतर कालम भो 

कोकिलोंको उन्मत्त कर रदा दे । 

२७ यह हिमालय श्रष्सरोगणगरुत है, नितर्बगोभित सुनिनदशान्तो 

नदनिचयसं परिव्याप्न डे ¦ ग्रधोलोकरन्नक नागराजनें इसे धारण [किया 

हे। उन नःगराजका अरभोष्ट रसोककृष्ट सुधा भूलोक त्यागकर चिरकालस 

दसो हिमालयमें विराज रहा ₹ह। 

रय । यद्रा सुममद लताराजि द्धी भवन हे, टगच्योति मकलह्ो 

प्ररीप हे, नवीन हरिचन्दन-पल्नव दो शया हेः यह् मकल एवं रति- 
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खमापष्ारो सरोजवायु इन सुरस॒न्दरियोको खगका स्मरण श्रौर नहीं 

करता । 
२८. । भवानोने भवदेवको पानके लिये बदिन जलमध्यम र 

तपस्या कौ धो ;. उस काल जलजन्तुगणके विघटटनसं उनके नयन च्छल 

हो गथे थे। तब महादेवने अपनी स्वे दजलस्रावो कराङ्ग लिकै श्रग्रभाग 
दारा यद्धं द्धो भवानोका करग्रहण कियाघा। 

२०। सुरामरगणने जनलधिमे' अस्तक मन्यन किया या। उस कान 

मन्दरद्ि हारा जलथिका जल चिप्र हो गया धा; इससे नागलोकने 

स्तः प्रकाण पाया धा। तब मन्यनगुणीकत वासुकिके वेष्टनसे क्तचिङ् 

हो यद मन्दराद्भि मानो श्राकाश उल्ल खन करते हो विभात इ था । 

३१। इस पव्परतभे' हंसव तड शश्ववण स्फटिक श्रौर रजतभित्तिका 

करा न्तिपुच्मे प्रतिफनित सूधकिरगसे विम्तारित एवं नोलकान्ति रत्र 

निचयकं नेकठावग्र उत्कर्धप्रा् होकर मध्याङ्ृकालमे' भो वारवार 

च्यो तृस्ना शद्धा उत्पब्र करातो हे । 
२२। इस पर्वतभेः पङ्कजकुलन गदु पवनमे कम्पित हो मुन्दो 

विलासिजनकी भ्वगतिवत् कुटिल जलमे' मानो विलास-सहकारमं दत्य 
कर रहा क। 

३३। इस पव्परतमे" री पिनाकपाणिने चकितनयना गौरोका मद्गन- 

मरहौपधियुत कम्पान्वित कर लोनला-महकारसं ग्रहण किया धा। ग्रहण 

कालमे' उनके करका सर्परूप कीतुकसत्र खस्त हो गया यथा) 

२४ । सखच्छ स्फटिकजात सरश्मद्सर तेज त्राकागमे' परिव्यास्च 

दो गया दै। इम सकल तेजसे मन्मियित-सुतगां प्रसप्रित हो इस 
एव्पतमे' मविताक्ते किरगणपुख्ने सहस समंस्याको भो अतिक्रम किया ह । 

३५। इम कीनलासभे' चिपुरारिके सन्तोषकर लिये कुवेरने उच्च गोपुरा- 

न्वित पशे निश्चाण कराई यो, यद वहो धाम कैन्नामप्रान्तचारो दिवाकरकी 

्राक(लिक च्रम्नका विघान करता र₹है। 

२९ । कौलास मानुदगमे' विविध गन्नज्योटिक समवायम वप्रान्तर 

मकनन ममाच्छादित नोनेमे मतत भित्तिगङ्धा उत्पत्र होतो हैः किन्तु 

पनः पुनः पवनपातमे वी भित्तिश्का निहठत्त हो जातो हे । 

३७ । इम पवतम" णाहलसम्ूहको रम्य नवद्युति अ्रपगत होतो नहीं ; 
समस्त नलिमोवन अनुदित श्यामल शोभाष्टौ धारण कता द; विचित्र 

कुमम समाचित मरौरुहगणका परलवसकल भो कभ जोग नरं होता । 
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२८ । इस पवतके पययन्त-टेशणमे' मृगोगणनं नोनलवणं लणाङ्क रका 
म्नमरसे पहले श्राख्रादन कियाधा, पोषे परित्याग कर दिवा, एमा यह 
नवश्ुकतुलय कोमल मरकतमणिकं कान्तिपुच्ञमे' दिवाक्ररक करनिकरसे 
मिखितदहोवइितहोरहाईे। 

२८ । इस उत्फुल्ल स्थलपद्मवनस प्राग वायुवगश उथित आर 
आकाशके चारदिकमेः परमर्डलित रह\ कनकस्य अआ्आतपत्रकोौ शोभा 
सम्पादन करतो हे । 

४० इस पवतमे' प्रभात समय सुरनटोक कच्छदेणमेः नियमनिष्ट 
शिव रौर शिवाणोको अलक्ताक्त वामपदणशानो सम विषम प्रद्तिणपद्ध{तिन 
उनकं अरदाङ् सङ््टनरूप म॑योगको प्रकाशपा रनर रहे। 

४१। दस पवतम सूरधको दपणतिम्बप्रतिम तजःरागि रजतभित्तिको 
मयखमालामे' बहनोभूत द्रो कर तधा चञ्चल पादपलताक् रन्ध पथसे 
निगत द्धो वारंवार ससमुन्नसित होतो रे। 

४२ । प्रमथनाधक्ग वपषभको देह शज्च किर्णपु्नसे परिव्याप्न द: 
उसका बदहत् वपु वप्राभिघातस बन्ततोक्तत ह, यह वषभ वध्जनकर सनम 
श्र ण्ाद्ःणशदूम उत्पन्नकर गद्धगान्तर विचरण क्र ग्घ्य र । 

४२। वत्तमान शरत्कालम' क्तौगजनदह्ां छ।ट-कटे मेव भित्र भिन्न 
हए जात रह ; उनम इन्द्रधनु ्रस्पष्ट भावस कथ्रञ्खित् उत्पन्नं म्र कथित् 
खण्डितो जाता डे, ( परन्तु ) यद पवतस्थित नानावण शिखरमणिप्रभा 
दस धनुको आक्तति पूरण करनेभे' समध दोतो दह, 

४४ । इस पवतमे' श्म. क} गिरः खित चन्द्रलेखा मयुखमानासे मतत 
कष्णपक्छोय रावरिकान्लभे' भो वनान्तभूमि धवलित करतौ ₹, द्रम मवव- 
मालाभे' तर्न्तताराजिके नव प्रबालमकले धातौ जात ओर बिन्दु-विन्दु 
श्रमुत क्षरणकर ग्येभा पात र। 

४५। यदृ पर्वत प्रति वनम" छद् उत्तरौ वस्वको तरद्धे सुवण 
कान्ति फौलाये देता ई, तुम्हार पिता इन्द्रका प्रिय यह हिरण्मय कन्द्र- 
शालो पवत अवस्थित हे । 

४६। इस पवेतमे' वैगश्चै वायु चलत लतासम्दहका परस्पर सङ्ग जुटाये 
देतो डे; इसलिये हिरण्मयो तटभूमिको दोभिच्छटा हठात् रविकरयीगसे 
दिशति हो विदुप्रदिस्फ रणका अनुकरण करतो है । 

४७ । दस पवेतक्भ' जो सकल हरिचन्दन $, गजगर्डक ण्डय नकाम्परनसे 
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उसक्र मदह्ासपसकल चकल्ले गये है, एेर।वतकं मदजलसे स्कति इस 
सकन चन्दनतरुतलमे' मत्तमातङ्गगण प्रीर दस क्षण उपखित नहीं; 
सुतरां इन सकल चन्दनतर् दारा यहां एेरावतका श्रागमन अनुमित 

सोता डे । 
एद । इम परवतमे' इन्द्रनोलमणिममद्टके मेघमान्द्र॒ मरोचिनिचयभे' 

दिवाकरके किरणनिकरकष बअ्रपहत होनेसे भो गिरिगह्वर आनोकित नीं 
होत; यद्ध दिवाकग्का ग्रानोक मानो तिभिरराशिमेः मित होकर 
टो विराज रहा ₹ । 

४८ । तुम शान्तप्रकति होकर भो व्यासमुनिके ब्रादेशरे ज्षातोचित 
पथमे" अधात् ग्रस्वपाणि हो अप्रमत्तभावसे तपस्या करो । वस्तुतः हिताथ- 
कर व्यापार दछौनेपर मो विना विच्र मङ्गलनाभ नकीं किया जात। 
र्यात् यदो, कि सवत्र हो सवक्रं ्रहृतुक शत्र विद्यमान हं, अतएव 
सावधान हो तपस्या करना चाहिये । 

५० । तुम्हारे इन्द्रियरूप अण्वगग अपश्रमे' पदापण न करे", दौर क्तोण 
उपखित होनेपर शिवजी तुम्ह ̀ प्रवल उत्साह प्रदान करं ̀ । लोकपालण 
तुमहायो तपःशक्ति वदिं तकर कल्याणमयो क्रिव्राको अधिक फनलदात्री कर । 

५१। प्रेमास्पद कुबेरानुचरन रेखेहो हित एवं प्रिय वाक्व कद 

सदसा स्वस्थानको प्रस्थान किया, पएश्रानन्द्न श्रजन उत्कण्ठ।रुहक।रसे 

चिन्ता करने न्ती । वस्तुतः सुजनवियोग एकान्त दहो दुःखोत्पादन किधर 
करता ₹हे। 

५२ । पूण गोभासम्मन्र उन अजंननख।य सुख्यष्ट पुरुषकारवत् विपु 

दृन्टरनोन पर्वतमे' अ्रधिष्ठान क्रिया। यह पवत स्वेघ्रा बनप्रयोग कबनं 

पर भां अ्रनतिक्रमणोय रै; अचिरभाव) वहुफलसे परिपरूण हे, अरज्ञन 

दूस पानवो लिथे बहत दिनसे मन हो मन आ्राकाङ्क किया करते थे। 

पाचवा सग समल ॥५॥ 
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१} इसको बाद प।कदानवनिद्न्ता इन्द्र प्रष्छर।गणवैः सुर्वसं 
४ 

अज्ज नको सभावतः मरौर शत्र पक्के प्रति विद्धंषवशतः समुद्यत वह जित 
न्द्रियता सुननेसे सन्तुष्ट होकर उनके ्राखभमे' चराय । 

२। उनरकं अनुरूप पत्र अजननंदटृखा, कि- एक सुनिवेगधारो ठ 
मानो रोघ प्पयटनसे परिखरान्तदहो म्रा रडेदह। 

३। उनका जटापटल चतुहि कमे शश्च कोगसे परिव्याप्त ड; सुतरां 
इन्दुकिरणमंयुक्त॒सन्धा।र।गगोभित दिवावसानकरौ तरद वहं प्रतिभात 
होता डे । 

 । उनके बवल्िितापाद्ग लोचनदय पलित पाण्डर भ्चगरुगनलसे लम् 
च्छन्न दें, सुतरां हिमस्तोमपरिम्तानदल कमलज।भित दको तरर 
वह अवख्यित दं; 

५। उनका मर्व्वीद्गः अत्यन्त च्ोग द्तौन पर भो भागाक्रन्त-त् प्रतीत 
होताथा। अ्रीदरिक व्यक्रिं जंमे सोना पत्नोका शअ्रवन्तम्बन्कर पे। 
करता ड, वैसे दो वद्ध यष्टिके ऊपर सम्पण भरर तआ्रातप्रं। 

६ । यदह प्रच्छ्खम त्ति होन पर मो अल्य-अ्रल्य मेघ वशण्डम ममाछत- 
मन्ति सयक तरह नोकव्यापो तजःपच्ञसं दोप्यमान डहोतय। 

७ । जोखं तनु धारण करने पर भो उनको आक्तति अनोकमामान्ययो; 
उसने स्राखमश्यभाको अभिभ्रूतकर आयमप्रदेभ मानो भोतच[कित कर 
डाला । 

८ अजन खन् प्रच्छत्रमत्ति इन्द्रकं प्रति खह-पर्प्नित हौ गय 
वस्तुतः बन्ध जनक सम्यक् न पहचान सकन पर भो वन्धत्ववश्म हौ मन 
श्राह्नादित हौ उठता इई, 

< । इसक बाद देवराज पुतक्र निकट अतिथिजनाचित पूञज( पाकर 
आ्आसनमे' उपवे ्नपूव्व क वच्यमाण वाक्य क्टनं लगी । 

१०। तुम इस नवोन वयस्म हो तपश्चथामे' प्रविष्ट दप हो, सुतर 
तुम्हरा यद उद्यम प्रशंसनोयडै। कते ह, कि हमारे जसं श्रतिद 
ध्यक्ति मो प्राय विषयजालमे' आक्लष्ट हो जाया करत ई" । 

११। तुम्हारे रमणोय भक्षति उत्तम गुणसम्मद्भाजन हो गई हे, 
(यष्ट अति भ्रानन्दका विषय € ) वस्तुतः लोमे" रम्यता सुलभ ई, किम्तु 

न्व = 
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गुग्णाजन सुन्भ नङ -दुनलेभ ह । मतलब यद, कि तुमभमे' रम्यता ओर 
गुणस्म्प्र्ति दोनों विद्धयमान है" ; इससे मोनभे' सुगन्ध मिल गद्रेदे। 

१२। सीवनश्रो शारद जलदगरोकौ तगह चञ्चन् दहै, विषय सकल 
श्रापातरम्य ईह -- किन्तु परिगेषभे' परितापजनक दं । 

१२। प्राणिमात्र हो ( संसारम जन्मावयि) नियत क्तोशभागो दहं 
म॒तुप्र प्राण्सात्रको हो प्रतिरोधकत्ता है: इममे दस त्याज्य संमामे 
योग्य व्यक्ति मोक्तविषयमे' उद्व्रम किया करते रहै । 

१४। तुम प्रणस्तचित्त हो, इसोषे यदह कल्य[गदायिनो सति उत्पत्र 
हरै दे। किन्तु कोवन्त यदौ विर्दवे्रा भेरे मनम सन्देहका मञ्चार किये 
देता ई । 

१५। युयु व्यक्तिको तर्ह तुमने माच्रभे' यद चश कीं पदन लिया 
डे? टेखो, तपस्लोजन केवन्न अजिन रौर वल्कन हो धारण किया 
करते दहें। 

१६--१७ | श्रीरमभो एक तात हे--तुम्न मुमुन्ञु रहो, सुतरां कल- 
वरम" तुम्हारो स्पह्य न्नं, प्राणिहिसामे' भो तुम्हारो प्रति रह नीं 
सर्वतो । इम त्रवस्थाभे' तुमहार यहद महषधि, भयदुर धनु एवं मतुरकं 
दितौव्मभुजकौो तरह प्राणिगणका भयङ्कर खडग, तपोनिरत- तु्द्रारो 
णान्तिका ममथ न नदीं करत । 

१८ । तुम निश्चय ह) णल्लजयक्ं अभिलाषो हो: ( अन्यथा) कहां 
कोपचिद् आयुध रीर क्वं क्षमाोल तपौघनगण ? मतस्तव यदह, कि तुम 
अस्रधारो हो, तुम्हारो यद तपस्या णत्र् जयाथ ₹--मोत्ताथं नरी । 

१८ । जो सुक्तिकरो क्रिय।क) हिसाफलको उत्पादिका बना डालता 
डे, वक़् मट् व्यक्ति ग्लानिरूप द्।षनाणशक निगल जनको पद्कयुक्त किया 
करता इ। 

२०। तुम ह्िमादि दीघोके मनोभ्रूत अथ रोर कामका पोषण न 
करना । कारण, य्हौ दौ तच्छज्नानोदयकं दुरन्त प्रतिबन्धक ड" । 

२१। जो प्राणो प्राणिद्धिसा दारा चञ्चल सम्पद् अजन करता ईइ 
उदधि जसं नदियंका राशय होता है, वैसंद्टो वद्ध श्रापद् र!शिकि। पात्र 
षटुग्रा करता डे। 

२२। जो सतृसषहाय पुरुषगणको प्राप्य हे, ८( पक्से निस्तोयय ई ) 
जिसको विदममानताभे' खद ( रक्षणादि क्श, पक्षस अर्थात् अविद्य- 
मानताभे' खतष्टो दुःख हे ) उपस्ित होता ह, एवं जिसके होनेसं भयर 
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( नाना अनथक! मूल) उत्पन्न इरा करवा ई, वैसो विपदुराशिकी 
तरह क्या सम्पद्राशि नरी जो दुःखको निमित्त न होतो हो 

२३२। जो दुष्पाप्य ड, ओर जो विश्वासजनित सन्तोषका प्रधान अरि 
डे, अथात् विश्रान्त सुखका मदान् प्रतिबन्धक ड, फणिफणाको तरद 
वो भोग उपभोग करनसे विपत् प्राप्नि सहज हो इश्रा करतो ई । 

२४ । लच्छी ( सम्पद् ) कदाच उन्तम अधम विवेचना नरी करती 
कोड लच्छ्मोका प्रिय दोनेवाला नदीं; तथाच यद मढृन्लोग उस श्रननु- 
रक्त लच्छोमे हो अनुरक्त ड । वसतः जनगण कुटिल स्वभाव ष्ोवादहोषश। 

२५। सम्पद्राशि दुःशोलजनमे जो चश्चल हो र्ती है, यह चाश्चल्य 
विरुद नीं; क्योंकि, वह तो चञ्चल रहौ ई; अतएव मम्पदुक्े प्रशंसा- 
व्यापारमें निन्दाका क्या विषय डे किन्तु शुद्र सम्पदुराणि जो साघुशोल 
व्यक्तियोंको भो परित्याग कर जापतोदहै, यदह ष्टो उसकी निन्दाका विषय शै । 

२६ । श्रप्रियसमागमको तरह प्रियवर श्रपने टेहन्तरमे भो 
मनको दुःखित किया करता ओओर भविष्यत् भो करता रहेगा । 

२७ । दष्टजनके समागमम शून्य सम्पण ताको प्राप्न होता ड, विपद् 
उत्सवके समान डो जाया करतो डे, ओर विप्रलम्भ भो लाभनिमित्तक वम 
जाता ड । 

२८। जिस क्षण इषटजनसे वियुक्त श्रा जाता डे, उस क्षण रम्य 
भो अरम्यष्टोजाता ई, रौर बन्धुयुक्तं रहने पर भौ एकाकी रहनेकौ 
तरह हश्रा करता ₹है। 

२९८ । निजमें जिस क्षण प्रियजनसे मिलित द्धो उस त्त ट हो जागरो, 
शरीर जिस क्षण प्रियविरहित हो उस त्षण परितापभोग करो; सुतरां 
जो पोड़ा अ्रपनो ईशित नीं, वह तुम दूसरेके प्रति प्रयोग न करना । 

२०। इस उत्यत्तिघम्बिक देदहधारो मारको दहो स्विति लच्छोको 
तरद चञ्चल जान तुम न्य(यपश्चसे विचलित नोना; क्योकि, साघुगण 
न्यायावलम्बनमें हो अवसित द्धै । 

३१। ॐ तपोधन ! युचो्यम परित्याग करो, यदह महतो तपस्या 
नष्ट॒नष्टँ करता ; परन्तु पुनजेन्म नाशक लिये विजिमोषाविसुख षो रा 
करता है। 

२२ । ( यदि एकान्त हो जयेच्छा होते रहतो हो ) तो देहस्य दुज्ज य 
चत्तुरादि इन्द्रिय रिपुश्रोंक। जय करो; उनके जय करनेखे ष्टो इस समग्र 
लोकका जय करना होगा । 

७8--कि 



५३० किराताञ्ज नोयका भाषानुवाद ! 

३३। जो पुरुष स्वाथ साधनभे' पराधीन नोचप्रठन्ति. निलंच्ल भ्रोर 
प्रजितैन्द्रिय ड, उसे बलोवहकौ तरह रसमस्तपुरुषोंर अघोन होमा 
पड़ता हे। 

२४। पूव्यै दिनतुमजो सुखानुभव करत हो, पर दिन तुद्यारा 
स्मरणोय छो जाया क्ररता ई; ( ब्रनुभव नहो कियाजा सकता )। अत- 
एव विषय समृहको खप्रोपम मनमे' कर तुम उसकं ्रधोन न होना । 

२५। विषयसकल विश्वासका पाच हो करमी प्रतारक हे, प्रीति- 
जनक होमे प्रभो दुःखजनक है; उसके परित्याग कंर जानेपर भो 
उसे रति यल्रकेभो त्याग किया नहौंजाता। समो कि विषय राशि 
कुत्सित शतश्रोमे' हो गणनोय इड । - | 

२६ । तपोधन ! पुनःपुनः ख्ेगद्ञापयःश्नावित यदह विजन इन्द्रकोल 
परव्चैतप्रदे मे अचिर ष्टो मुक्ति तुम्हरे निकटस्थ द्रोमो, तुम निरस हो । 

२७ । टेवराजके यह बात कद अ्रवस्थान करने पर अरज्ञन विनय- 
मधुरवचनसे कदनं लगी । 

र८-४१। जो वक्ता इस तरद आआशयमम्पत्र नहीं, वद कसे पेषे 
गुणसम्पन्र प्रियवाक्य कह सकता ईह ? आ्रापक्रै यद् व,का-प्रसिद् पद ओर 
पथ सम्प्र, समासवडन्त, अर्थ जीरवणशानो, विस्ततिदोषरहित, आकाङ्ा- 
युक्त पदकदम्ब।त्मक, ग्रध्याहारदोषवजित, सम्पण च्रथप्रतिपादक. चरर 
सङो णीय होन है, युक्तिदारा अर्थ निश्चय किया होसे शास्तविषयमे' वद 
मानो खतन्वत् प्रतोयमान दए है; ( वास्तविक किन्त उनका अ्रधं 
श।स्त्र सिद हे) अपिच किसो प्रतिवादोसे अ्रनुमानादि दारा बाधितन 
किये जा सकने वह बैदवाकयातुल्य अन्यके ग्रल्य हे, तभी वह वाका 
त्ुभित जलधिवत् गम्भोर हे", एव' श्रीदाय श्रौर गुणसम्पद्मे' ( ऋ षिपक्तसे 
अणिम।दि सख्दिदेतु ) ऋषिचित्त को तरद शान्त हे, वद अवसरमत हो 
परिव्यक्ष ज्रौर उपयप्राप्त दए ई' । 

४२। ह तात ! राप मैरे इस प्रयत्नका पौनव्वापय नहं जानते; 
इसोसे सुभे सुनिजनोचित मोक्तधन् उपदेश देनैक ्रभिलाषो हए ड" । 

४३। कायिको पृव्वापर सङ्गति समान रहनसे दद्स्पतिका 
वाका भो नोतिविरोधो पुरुषको चेष्टाकौ तरह विफल हो जाया 
करता डे । 

४४। हे तात! श्रापके वाकम श्रेयस्कर ष्टोम परमभो दिवस जेसे 
नत्तत्राजिपरिपूरित नभोमण्डलका भाजन नरीं टो सकता, वैसे रो 
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मै' भो उनका पात नहीं हो सकता; ( कारण, नै' एसे उपदेश वाकोका 
अनधिकारे ह" ) | 

४५। मे--त्षचिय, पार्डनन्दन, कुन्तोगर्भजात, धनच्य इः । न्नाति- 
गण निव्वासित ज्ये ज्राता युधिष्ठिगके निदेशसे श्रवस्ान करता ड, 
ग्रधात् उन्होंको आन्नासे तपस्य कग्ता इ । 

४६। मै कष्ण पायन ्रादेशानुसारण्सा व्रत धारण करता इ", 
सुखसमाराध्य इन्द्रको हो सम्यङ् आराघधन। करनेमे' यत्नवान् इहत्र ह । 

४७ । गाज युधिष्िरनं कपट अ्रन्नक्रःड।(मे' आसक्त टो निज राज्यको, 
निजको, हमको एव' सहधग्डि णो द्रौपदोकौ पणस्यानोय कर दिया घा, 
फल, कि दूयत वह सब हार गये ये, भवितव्यता रसौ हो थौ । 

४८। अन्यान्ध अनुजगणकं माध मेरेज्यष्ठ म्नता युधिष्ठिर एव 
सहधख्मिणो द्रौपदो मेर दिरहम इम टोघ्यामा यामिनो-समहमं अत्यन्त 
दुःखपारहो डं) 

४९. । गत्.गगने सभाक्तेत्रमे अनक साय भेरा उन्तगोय वस्त ष्ग्ण 
कियाथा, इससे मै लज्नासे ्रवनत द्धो गया, उन्होने मग्भच्छंदवाक्रसे 
सुभ व्यथित कियाघा। 

५० । शच गणक्रे पतिव्रता द्रौपद),को भोष्म, द्रोणादि गुरुजनके सब्नि- 
धानम ्रानयन करनेसे सृत्यने मानः उनकरं प्रति मत्यद्गरवत् मनोभाव 
धारण किया। अर्थात् तुन मानो उस क्षण मौ वासना ग्रहण कौ 
कि इसके व(द में भौ इनको ( कौररंको ) स्रनगरमें त्रानयन करू'गो । 

५१। सभयगणने दुःणशासनको कराक्लष्टा पश्चाद्मामिनो द्रौपदोको, 
दिनशेषमें सूव्थाभिसुखस्थित मद्ातरूको आवत्तित छायाको तरद क्षण- 
कान श्वलोकन कियाथा। 

५२। अनधक पतिनामध.रो पति^णक्तो निरोक्तण कर तुम कया 
करोगे ? यदह आलोचना कर हो द्रोपद;क्रे ्रखजलनं नयनदयको भ्रात 
कर लिया था। 

५२। गुणप्रिय जे युधिष्ठिरने हो हमलोगोंके यह चरमदशा मद्य 
कौ धो । मतलब यष्ह, कि शत्र टमन सुनभ ई, श्र्थात कालान्तरमे मोदो 
सकता है; किन्तु सञ्जनसमाजमें प्रता दनेभ ड ( ब्र्थात् लोक।पवाद 
एक बार होनेसे फिर अपनोदन नहं किया जाता) 

५८ । जलपिसमदहका जल अौ< मरनखिगणका मन' दोनों हो मर्य्यादा 
ल्कनमें भोर ई, सुतरां क्षोभित होकर भो खच्छु ष्टौ रहते ड । 
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५५ । छतर्टयुतोकि साथ सौहहने दो दमननलोगोङे प्रति श्चता 
उत्प्रादन को ह! कोंकि, आस्र पतन नदोतट क) क।याक। आखय सेनेको 
तरह दुज्ज नसङ्कग्रहण करना भो दोष निमित्तक हप्रा करता ह। 

५६। जिषे लोकापवादका भय नह, दोषगुणमं जिसको तुद्य बि 
हे, एसे धत्तंजनका काय विधाताके काको तरह श्रभ।वनोय ड । 
 ५७। परपरिभ्रूत भेराष्दय सद्य होष्वस हो जाता, यदि भ्रमं 
उसे प्रतिकारस्वरूप भुजावलम्बन न करा देता। 

४५८। श्त्र.गणने हमलोगोंको परास्तकर रृगके समान जोविका- 
विधान करायाहे। इस पत्तमेंश्रौर कष्हनाद्ोक्याङै, कि इस ्रवस्थामे' 
श्मलोगोंको अपने हो परस्मर सहधम्मियींकें निकट ल्जित ष्ोना 
पडता ई । 

५९. । जो मानहोनं पुम् उत्सादहादि शक्ति नहोनेसे नस एवः 
दौबेल्य वश मौरवद्धोन हो जाता है, उसको एवं सामध्थविर्मे' नोरम 
णको समान अवस्था इ । 

६० यदह समभ सहात्मागणको मानोत्रत्य कंन शअ्रतिप्रिय वसत॒ 
होगा, कि पवंतसम.हके जो जो शङ्गगदि उच्च ह, वह सभो ्रलङ्य है । 

६१। लको उतने ष्टौ दिन पुरुषका ्रखय लिया करतो हे, उतनं 
हो दिन पुरुषका यश स्थिर रहता ई, उतनं हो दिन मनुष्य पुरुषपद- 
वाच्य होता ड, जितने दिन वह मानहहोन नदीं होता । 

६२। जिसका नाम श्रागे र्नं पुरुषगणनाभे' समुद्यत अङ्ग लिको 
दितोय श्रङ्ग लिको न प्राप रहो, उसो पुरुषका जग्म साथक ई। 

६२े। दुर्गम ब्ररण्यका परित उन्रत ्ूघरभो लोगोंको गम्य इरा 
करता ड; किन्तु जो प्रतापशालो मानोत्रत पुरुष दहे, उसे अलङ्धयता किमो 
त्तषण त्याग नदीं कर्तो | र्यात् मानो व्यक्तिको लङ्कन करने कोडईभीो 
सभ्य नहीं) 

६४ । जिनको शश्च यणोरशि चन्द्रमण्डलको लज्ज! देतो ई, वह 
सकन नर ष्टो सखोय वंध्रोंको मदापुरुष बना दिय। करते है; एवं 
उनके हारा हो वसुन्धरा साथ कनाम डहे। 

६५। जो नोरस पदा्धमे भ्रशनिपातनकौ तरह अ्रातिजनमे श्रमष- 
तेज करते ई, वष्टो मनखिगग्णक्षे अग्रो ह एवं उनका हौ पुरुषकार 
वण नाका उदाहरणश्यलं इडे । 
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६६ । में जलधितरद्गचच्चल मुख नकीं चाता, अघं नरी चाद्तता, 
अपिच अनित्यतार्प अशएनिखे भोतदह) ब्रद्यपद् भो नहं चाहता। 

६७ । भं शत्र कत्त. क कपटक्कत अयशोरूप पङ- वेघव्यतापित ऋरति- 
वनितागणकं नयनाम्ब इारा प्रर्तालन करनेको इच्छा करता द । 

६८ । साधुगगा भेरा उप्रहस हो करे, किंवा भेरा बुदिमोह हो 
उपस्ित होता हो, श्रधवा ब्रस्थानमं प्रयास स्वोकार कर आप हौ लल्नित 
होते हों । 

६< । म शत् विनाशान्तम वंशलच्छ्मो का उद्ारसाधन न कर निर्वाणकी 
भो जयश्रोका त्रन्तराय समभता च" । 

७० । पुरुष जबतक शत्र जन विनघ् यश अ्म्दारा प्रत्यानधन न करै 
तबतक वह अजातप्राय., खततुल्य, इतना कि ठगतुन्य हौ कलन्लाता इह, 

७?१। शलर्को जयन कर जिसका अमष प्रशमित ष्टौ जाता हे, उसे 
पुरुष कौसे कष्ट सकते ई ? ॐ तपोधन ! श्राप हौ यदह बात कदय । 

७२। जातिमात्र प्रकाशक पुरुष शब्टका प्रयोग अनथक ई, परन्तु 
जो पुरुष गुणग्राहो व्यक्तिगणक मुखसे प्रशमित दहो ससस्रम अ्रभिहित 
होता ई, ( वहो प्रकषतपुरुष ई ) | 

७३ । जिसक। नाम सभयसमाजमें गौरवक् स्र उच्चारित द्धो योल- 
वर्भको तजोराणि अधःकरण कर लेता है एवं शत्र गणभो जिसकी नाम 
ख्यातिक। अनुमोदन किया करतें ईह, वहो पुरुष,- पुरूष हे । 

४ । ठभित व्यक्ति जसे जलाच्जलिको इच्छा करता, वैसे टौ नग- 
पति युधिष्ठिर प्रतिन्नानुसार समरमं शत्र संहारेच्छाके लिये भेरा हो कवन 
स्मरण करते दै । 

७५ । विपदभें प्रभुको राज्ञा जिस पुरूष पर व्यथ टो जाये, वहो 
परुष प्र शाङ्के कलङ्क तर विमल वं शका कलङ्कस्यरूप डे । 

७६ । मै गारस्ध्यधस्चका पूवं ध्चविरोधो चतुर्था खम कषे श्रङ्गोकार 
करू"गा १ मन्वादि पूर्वाचागण आख्रमानुक्रमका उपटेश दे गये ई"; 
श्खमके व्यतिक्रमका नहं । 

७७ । मै श्रवतकं कतकाय नदीं इत्रा ह, इस श्रवश्यकन्तध्यं 
शत् निधातनका गुरूभार ई, मेरो दूरवत्ति नो अनो एवं आचारनिठ 
जग््ठश्चाता राजा युधिष्ठिर इन्हीने भेरो खच्छन्दचारिता दरोक्षत क्र 
दोश, 

७घ्र । मानशणालो व्यति खधर्न्मका अ्नुवत्तन करता € ¦ ( किन्तु) 
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स्वधम््रातिक्रम नष्टो करता। वह अरातिगणकत्त क श्रपक्षत षो कर 
भो समरस पलाघन नीं करता) 

७ । यातोमं छित्रभिन्र अश्रखण्डको तरह शेनलशिखरमे विलय पा 
ज,ऊ'गा, अथवा इन्द्रकौ आआाराधनाकर अकोन्तिरूप शल्य उत्ाटन करू'गा। 

८० । अ्रज्ञु नके यह बात कष्टने पर इन्द्रने. सोय दिव्यमत्तिः प्रकाश 
करते उन्हे" आलिङ्गन कर उनके खयो निमित्त दुःखनाशक जगत्कारण 
महादेवको ्राराघना करनेका आदेश दिय 

८१। पिनाकोकं प्रोत होनेस लोकपालगणकर साथ री तुम्हारा रेल 
वो विधान कर दू गा, जिससे ग्रह विलोक भो अप्रतिहत होगा। तुम 
उस अवस्थां शत्रनच्छयोको अपने प्रति समुत्सकं कर डालोगे। इन्द्र यह 
कद अ्रन्तहित इए 
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१। इमक्े बाद प्रमन्रवद्न घनन्य वमवक उपदेशसे जिन्लोचनको 
सवभावसखे श्रार।धना करनकं लिये यप्रातिधि तपस्या करनं लगी । 

२। श्रजनने सथथाभिसुख भ्ूतन्तं एक पदे अवस्थान किया; 
उनका वाद्याभ््न्तर शड हौ गया था, वष्ट जधाभिललाषप पोषण कर अनाहार 
षो रहे । इस अ्रवस्थामें उन्ह' बहत {दन व्यतीत दहो गये 

२। पाण्डव अञ्न वपु रोर इन्द्रि्रक सतत सन्सापकर उपवामादि 
दुःखम नगपतिको तरह सिरता धारग किये गड; महञ्जनोंका चै ष्ो 
अविभाव्य वेभव हे । 

४। श्रज॒नक्र निकट श्रनक पक सुगन्ध फल श्रौर स्वच्छ शीतल जल 
धा; किन्तु इन सवभ उन्क। चित्त ्राक्रष्टन होता। वस्तुतः सुक्तति- 
गणको सुतपस्या रो अग्रतवत् समभर पडतो ड । 

५। अजन यदह कह विस्मयापन्न न हण, किर! मैने 
महातपस्या कर ल) : फल पने विलम्ब होसे भो विषस्ष इए एव 
तपस्याव्यापारमें शथिलयन्न भो इए नहं । निस्तेज भमङ् र तमः: एवं 
रजोगुणनें उनकं प्रवल स्वगुणकी नट न किया । 

६ । ग्रजुनक) देह तगस्यासे क्रशद्हो गईयो; तथापि उसने मानो 
तिभुवनका उस्कषं जय कर लिथ।; अपिवच वह देह त्छज्ञगणको 
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भो च(सजनकर हो गई । मतलव यदह. कि रेषाक्याडहे, जो मनखिमणको 
अस्षाष्यष्टो। 

| देखा जाने लगा, कि उन्हीं विजयो अ्रजननें मानो निभौघ- 
कानलको प्रज्वलित अनलखे भो त्रधिक कान्तिधारण किया हे, एवं समुद्रका 
पैव्यगुण जयकर मानो भओेलसे भो अधिक समुब्रत दो गये रईै। 

८। अजन सवेदा गृट मन््रका जप करते ये; जपकालमं उनकी 
वदनको चतुदिक् दशनकिरणराजि विकोणं होतो यो, इससे वदन 
परिधिकै्टित भोषण सौरमर्डलवत् शोभा पाता था। 

९.। अजञनने वशम धारण किया धा, उनक्रे यन्नोपवोतस्थानमें ज्यःयुक्त 
कामक निहत धा; सुतरां वह इन्द्रच(पवेष्टित, भोषणरण्यशोभित 
शलर{जकरो तष्ह प्रतिभात इहाते घे। 

१०। तपःक्तग् अरज्ञन जिस क्षण त्रतविहित स्नानक लिये गमन 
करते, उस क्षण उनक॒ पदन्य(सभरसे हिमालय मानो विर्नामित षहो 
भ्रुतलमें प्रवेश करता था। वस्तुतः अरन्तःसारादि गुणराशि हौ गुरुत 
प्रापिका कारण ईह, आक्लति नदीं । 

१९१। ऊद बाद ्रज॒नके मस्तकपर (उम क्षण) एक दुैषं जीति 
विकोण इई इस जोतिमे द्यावाणयिवोक्र अन्तरालमे परिष्याप्त षो 
देव श्रौर सुनिगणक्रं पको रद किया धा। 

१२। राजनन्दन अजनको तेजोरागि दारा तभिरनिकर तिरोहितं 
होनेसे क्णवच्तीय रजनोयोगमं भो नभोमण्डल शशिकर-सङ्त शोभा 
दारा परित्यक्त नहीं होता, ब्र्थात् सव्वेदा हो वहां जोत्च्नातुल्य जोति; 
फौल) रहतो धो । 

१३। आकाश अरकेविम्ब (उस क्षण ) अजन दृहजात विपुन्त 
मयखमालामे हतप्रभ होसे लज्जित होकर मानो आकाशम नीं 
विश्जता)। 

१४। अरजनको जटच्छटाका श्ररुणवण अ"शुपुञ््न उद्गत इश्रा ई 
उन्नयने शरासनम जया रोपण कर लिया है, इम ्रवस्थामें मिदगण उन्हे 
श्रसुरपुरो-मथनच्छ, अनुदितनलनलाटचन्तु मद्रक। तरद अ्रवलोकन करनं 
लगे । 

१५। ॐ) यदह कठोर तपस्या करमेमें प्रठत्त द्रा ईहे, वदो क्या टृषन्द्र 
किंवा सथ्य, अथवा मष ज्वालमाललो इताशन ई? तत्रत्य तापमगण 
उन्हीं श्रजनको एसा दहो मनुष्य भिन्न कौ तेजोमय पदाथं समते धे। 
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१६। अजनकै दूरव्यापो तेजने तत्रत्य वनसमूह दग्ध न को, किंवा 
जलरागि शष्क न को, तथापि तत्रत्य सिद्धगणको वष्ट अस्य हो गया घा । 

१७। इसके बाद गुण जसे विनयको, नोति द्नो तिनाशक 
विषैकको, एवं अवधि जसे न्यायको प्राप्त होतो ई, वैसे हो शरणष्ोन 
मदहषिंगण्ने शिविका शरण लिया । 

१८ । शव सथ्थतेजोविजयो ्र'शपुच्ञसे परिव्याप्त ई, इ सोसे प्रतिहत- 
नेत्र मष्णिगस सहसा उनको ओर देख न सके | 

१८ । इसके बाद महभिंगणने भूत, भावो ज्रौीर वत्तंमानकालकै 
्रधोश्वर देवदेवे अआभिसुख्य-साघधनके लिये स्तव करते-करमे उसो तेजः- 
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पुष्छके मध्य एक कमनोयमूत्तिं अ्रयुग्मनेत् पुरुषक। दशन किया । 

२०--२४। ( महषिगणनं देखा ) वलो पुरुष उमाके चन्दनाद्रं कुच 
युग्ममण्डलको तरह पोनोत्रत वछषककुटमे हस्त रख स्पश सुखका अनुभव 
करता है वह उन्रत हिमाचल-शिखरमें अ्व्यित ई, तथाच मानो 
सोय भुवनातिगामो तेजःपु्नसे नोलजलघधि भौर जलधरपथके सा समग्र 
विश्व व्याप्त कर रदा है। वह जानुमध्यगत विपुलकाय महासपं हारा 
वेष्टित ई, सुतरां देखकर मालुम इमा कि--सयतजका पय्यन्तभरूत लोका- 
लोक-पव्यैतबेष्टित निखिल लोको मानो अवसित हे; उसका गल- 
देण विशाल, किरणविस्तारो भौर नोलवण है; उससे हारा उसका 
यज्नोपवोतको तरह प्रतिभात शेषनाग ब्रनुरच््ित होता ड । वद॒ मस्तको- 
परि चन्द्ररश्ि धारण करता हँ; उससे उसका जातीकुसुमवत् शुश्रवण' 
कपालकुसुद श्राप्लतं होता ई केशपाशको व्याप किया ई, सुतरां वह 
मानो कस्षरितावशिष्ट गङ्नम्ब क तरह हो प्रतिभात होता ह । 

२५। इसके वषट मुनिगण शिवकं अभिमुख आगमनधुव्व क उनके 
मयन-निमेषसद्क त हारा ( कथनाध ) भआआदिष्टद्ो, अजंनका तपोजनित 
गतिक दुःख सम्यक् वण न करने लगे । 

२९1 ह पुरुषोत्तम ! ठनच्रासुरको तरद भीषण कलेवर कौन एक 
परुष निज तेजसे उञ्ज्वलम्पूत्ति रविकौ भो जयोति अभिश्रूत कर तपस्या 
कारसा ह? 

२७। वष्टो व्यक्ति महत् इषपिदय, धनु, कवच, उत्तम भसि, जटा, 
बरकछल, भ्रौर अजिन धारणकरता है। रेसा विक ेशधारणं सुनित्न 
प्रतिबन्धक ड, तब भो यद नही, कि यह उसे भोभमान नरी होता, 
यदह अति भाश्वव्यं हे। 
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२८६। उस पुरुषे चलनेसे अ्रवनो चलित हतौ ई, उस्र इन्द्रिय 
निरोध-क।लमें वायु, ग्रह रोर तारकाकुन प्रषान्तभावस दसन कंन 
डं; नभःस्थल दिक्सम्रूहकं साय निश्लभावक। ब्रनुभव [किया करत। ₹। 

२८ । वदो पुरुष शोघ्र हो निज तेजसे सुरासुरगगकरं सित इस 
विश्वको हरण करेगा, उस क्षण इस समस्त पदाथ भरसार दहो जाग, 
वसतः एेसा क्या ड, जो तपस्यासे सुसाधा नहीं । 

३०। उसने सहसा जगन्मण्डलं जय करनेको इच्छा को डे, अधवा 
युगपत् संहार करनेका अभिलाषो हुश्रा डे, किंवा अ्रपवगं पानकौ व।च्का 
रखता हे, कुक समभ नीं पड्ता। किन्तु उसक। तज हप्रनीगोंको 
असह्यो गया ₹ह। 

२१। डना! किये, श्राप उपेत्ना क्यों करत? श्राप्रसे ती 
कु श्रविदित नहं । हे अभयप्रद !! हमनोमांको रन्ता करना आपक। 
एकान्त कर्तव्य हे । आपके शासक रदनसे हमार। पराभव न होगा । 

३२। यह बात कद मुनिगणे विरत होनपर, अन्धकनागकं शिव 
उद्द नित जलनिधिके जनलनादक तरद द्धिग् विवर ध्वनित कर जनन 
लगे । 

३२। यष्ट, नित्य बदंरिकाशमवामनो, जगतक्त स्ट संह(रकरत्ता 
विष्णुक भूतलावतोखण नरनामक अप्र अरात् नारायग ह । दनक आय- 
लोग अन्य व्यक्ति न समभना। 

२४ । यद्व इन्द्र बलवोय पराभवकारो समग्र मुवनतापो शत्र ओं! 
परास्त करनेक अभिप्रायसे हमारे उपासनारूप मह (तपस्या करत ईह । 

३५। प्रभुदय-- यदह एव' अचत, ब्रह्माको प्रा्°ासें असुरविनाग्र 
हारा प्रजागणको र्ता करमेक लिये. भ्रूतलमें चरा ्रवस्थन करत इं। 

१६ । मूक नामक कोई दानव पाण्डव काय दो सुगकाय मनम सम्यग 
अवधारणपूव्यैक अज नके विनाश करनेको धावित हया है; इसलिये इन 
श्रज नके आयमर्मं हमारे सहित सत्वर आ्आपलोग गसन करे । 

३७! यद पापासक्तं दानव मनम यद समभ, कि निजनमं भो 
नको निज मूत्तिसे पराभूत करनं असमथ इ'गा, माया दारा वरद 
भूत्ति अ वलम्बनपुव्यैक निःशङ्कः भावस विजयाथ उद्यत श्रा ₹े। 

९८ । भैरे किरात भरपतिका रूप धारण कर उस वगह-रिपुको 
निहत करने पर यदद पाण्डवनिष्त वराह पर निशित शरवर्भणप्रूवेक 
खद़्सा सगया-कलड श्रारम्भ करे गे । 
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२८ । श्रजन तपस्यासे नितान्त पोडित होक्षशष्ोगये है, इनका 
सष्टाय सम्पद नहीं । ( तथापि) यह रणम कुपितष्टो जो खभावसिइ 
अतुल भुजवल प्रकाश करेगे, उसे श्राप श्रवलोकन करना। 

४०--४२ । शिवकरे सुनिगणको एेमा उदार उपटेश प्रदान करने पर 
उनके वक्तःस्थलमें विक्षत भावस हरिचन्दनरेखा चिन्यम्त हई, धम्म्जनित 
रोमाञ्च उदत श्रा एवं विलम्बित गजमीक्तिक-माला विराजित होने 
लगो। तदोय मस्तकस्थ कणकलाप विकसित लताग्र दारा संयतो 
विलम्बित श्रा, कपोलभित्ति शिखिपुच्छमं लाच्छित दई, नयननें अरर 
शाभा धारण को, एसो उन्होंने सुखमण्डलमं भोभा धारण कर णक तछहत् 
जलदनादो धनु धारण किया, उसमंएक वाण योजित हत्रा। सुतरां 
वह॒ मेघनिचयवत् अ्रवखितष्ो एक सुन्दर किरातचम्रपतिरूपरम परिणत 
षो गये । 

४२ । शिवके प्रियनोघसे गणपतिगणन किगतदेह धारण एवं शूल, 
परश, शर श्रौर चाप ग्रहगपूव्मक एक विराट् वनचरवाहिनो निमा कौ। 

४४ । दसकं बाद शवाज्ञासे मणपतिगणमे पाव्वत्य कानन-प्रटेश 
विभागकर भोषण कलकल रवसे बहल स्थान पूण करते खगयाव्यपदे शमें 
चतुदिक् प्रयाण किया। 

४५। उस क्षण त्रस्त त्रौर स्स्थानसे निगत विविध खगपत्िकुलक 
निनादसे अरण्य एवं गुहाविवर पृण होनसे भूधर मानो आकस्मिक भयसै 
च)तकार कर उठा । 

४६ । पथिमध्य विरोधो मृग विहद्गकुन क्रोधपरवश न हए ; वस्ततः 
युगपत् आगत भरिभयजनक आ्रापद् महज बैरक भो न्ट कर दिया 
करतो ई । 

४७ । वेश्गु्यमे चमरोगणको प्रिय पुच्छपनकन मंलग्न इई, इससे 
शिवसेन्यसे प्रबल भय उवस्यित होने पर भो वह चैखधशालो दहो रद्ीं। 

८८ । भयक।रण उपस्यित होतं भो मगाधिपगण निर्भय रशिव- 
सैन्धको देखने नगे, इन मक्रन मगाधिपोंक्े कणर्जान निहत गजमदे 

क अ 

सुगन्ितष्ो गये, वह निद्रापगमसे जम्भ करते ~} । 

४८ । सरित्मकनल लटितदर शफरोकुलसे प्राकुल हई", कर्हमाक्त 
छोनेसे उनको तरभूमि दुगम हो उटो। वह करिगणभग्न चन्दनरसे 
अरसशवणं जल धारण करने लगों । 

४५०। महिष-विदलित अगुरु तमाल्त मौर उगोर इार। सुरभित समो- 
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रण, शकसमान वणं शिलाकुसुमराजि वित्तिप्त कर वनेचरगण्का परिखम 
श्रपनोदटन करते प्रवाहित होने लगो 

५१। निदाघको तरह तात्कालिक प्राणिस'काभसे सरोवरममनका 
सलिल समानलोड्त, पलायनबेगसे कदलो ओर टटग-घान्य मकन निप) 
डित एवं पद्विनोदल परिग्लान हरा । 

५२। इस तरह उमापति गिरिसानु अर वनगदहणजात् प्राणि्योको 
परिचालनकर मुदित हरिणीगणकर दन्तत्तत लतासमन्विन इन्द्रनन्दनफरे 
आ्आखममे प्राप इए । 

५२। इसके बाद शिवने देखा ;-- घनवत् नोनलव्रणं वहो दानव, 
शूकरदेह धारणपूल्धक सुखाग्रघषणसे भूतल विदोण कर अज् नके अभिमुख 
उपस्थितेष्ोरहाथा)। 

५४ । उन्हीं लच््ोसम्पन्न गिवने सुरनदोके अनपप्रान्तमें सेना सत्रि 
वेशकर कतिपय प्रधान प्रधान किरातोके साथ गुल्पजातग्रत तर्गहन 
प्रच्छन्न हो, उक्त वराहक पद चिद्टानुसार प्रयाण किया। 

क 0 

तेरहवा सग। 

१। इसके बाट अजु नने अविलम्बसे वराहको च्रोर दृष्टिपात कि गा, 
टेखा--स्थिर दंष्रादयसे उसका वद्न भयङ्कररे। मन हो मन चआआनो- 
चन। कौो-- वद णेसा विराट. ₹है, जिससे उसका पराक्रम भूधर विदारणं 
भो समध ह) 

२। वह वराह अनन्यकर्मा होदरूरसे छटाच्रा गहा हे; क्रोधसे 
उसकी केशरजान सुख्मष्टउन्रत हो गया दे (उन ओर) ्रजुन मन 

छो मन उमरे जयाघोः ह; उसके चित्तमं किञ्चित् शङ्क(क। उद्रंक दभ्रा 
है। वह वराह उतत त्ष अ्ज्ञनवो अन्तर्म वारवार रखे हो वितकंका 
उद्वावन करनं लगा\ 

२। यह युथश्वष्ट एकचर वराह मुखाग्र दारा गालमूल सकल 
विदलित कर, निविड स्कन्धघ.शषषे गिरिसानुसकन तोड़ मानो समराय 
च्ाद्नान करनका म्रभिलषोदहोहोमेरो ओरछा रहा डे। 

8। इम आखमभें तपःप्रभावसे क्र र व्याघ्रादि पशलकलनं इ षविर- 
हित निर्भय दो परह्िमाघ्रत्त परित्याग करदोदहे। किन्तु यदह वर्ध 
सुभपर हो विधेष भावसे वदो ।हं सत्ति आचरण करतें भ्रा रहा हे । 
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अतएव यदह क्यारमरो तपःशक्ति-भङ्रूप विक्तति है। अथवा किसो 
देवताक वर॑ भूमिका दै? 

५। अध्वा जन्मान्तरमं वेर निबन्धन मेरे प्रति इसका त्यन्त क्राघ 
धा, वहो क्रोध छंतन्नकी तरह इसे अद्यापि परित्यग नीं करता। कंकि 
यद समोपस्य विर्दस्रभाव सगजातिको परित्यागकर वेगसे मेरे दौ 
अ्रभिमुख धावितद्धौरहा ड, 

६। यदह मग नहो, निखयष्ो अन्य कोई जिघांसु षोगा। कारण 
इस मगसम्बन्धमे मेगा मनणेसे षहो एकान्त खवन्तित षहटौता हे। अधात् 

इसे जिधांमु कहनेषहोको मेरो घधारण्ण होतो डहै। वस्तुतः प्रसन्र च्रौर 
अप्रमन्र चित्त दो मिच्रया अरमित्रको बता दिया करता ड। 

| इस तरह अभिमानक्रर रहना कभो चेयस्कर नही, किमै 
मुनि इः; भेरा अपराध नद्यं; सुतरां मुभ भय कंसेद्टो सकतादडे।- 

८] यह निय दहो कोई दानव अथवा रात्तस ह; कोंकि वन्य- 
प्राणिगिणमं ईश बनल नरी । यह मेघवत् नोनलवण वराद समस्त भै- 
र(जको आक्रमण कर कम्मित कर रष्टादडे। 

र । सै' शन्तिविश्ि्टिह्ोबेढाह्ः; इसमगनंष्हो सुभ प्रहार करनके 
अभिप्राये मगयाभूमि परिग्रहाय दहो ( माया-कन्पित ) विपुल सेना- 
कलकन हरा काननभ्रूमिसकन रेस कग्डालो ई, कि काननस्य मग 

स्त ्रोर पलायित रहदें। 

१०। अथवा किसौ व्यक्तिमे दुर्ययाधनके निक्रट बहुतर उपद्ारपा 
कर भेरा बधरूप दुर्य्याघिनका प्रियकोाय्य करनकं अभिप्राये वन्ध जन्तु- 
गणको अरवरोघन्लुभित इस तयक् जातिक। आखय लियाडै। ब्र्धात् 
वर{दहर्ूपमे' प्रवेश किया ई । 

११। अथवा यह मोच, कि अश्वसेनं नामक तक्कपुलके बान्धवमणं 
खाण्डव वङ्कि दाग सहसादग्घ ष्टो गये थे, वह अण्वसेन डो वैरनिय्या- 
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तनश्ध श्रा उप.स्थत इरा? अ्रधवा कोदरन किस)कं सथ शत्रुताचरण 
कियाद, इसोख वहं व्यक्िक्रडदहो श्राया ड। 

१२। श्रधिक ओर का, यदह मग मायिकया परमाधथिक जोषी 
होने दो, बेलदटप्त समभ इसने सुभ निहत करनेको इच्छाकौ ड 
श्रतएव इसका मं अवश्य बध करूगा। विचत्तणोंन अरातिसंहारको 
परमः लाभ वत व्याख्या को ई, 

१२। व्यासमुनिने सुभ वारवार सा उपदेश दिया था, कि वच्छ 
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तुम ( रन्धयान्व षियोँको ) अपने पथमे' प्रवण न करने दे तपस्था करते 
रहना । सुतरां इस प्रवल पष्क विनाशक व्यतौत अन्य किमो उपायसे 
मेरा व्रतरत्ताखरनान दोगा) 

१४। श्रल्न नने एेसा वितककर चाप नामक प्रथम पौर्ष-चिद्क ग्रहण 
किया; इसको बाद शत्र संहारमे' जिसकौ शक्त अवगतहोचुको ई, रेषा 
एक सरल वाण भो उन्होने सचिवकौ तर गरह्टण किया । 

१५। ॐसे सत्कारयोग्य, सत्यनिष्ठ, श्रौदा्य्यादि गुणशणलो मित्र धन- 
, बलकं अभावसे भनुरुष्यमान होन परभोौ श्रागुक्ूल्य प्राप्त होतें है, वैसे 
हो सारवन्तादेतु गुरु, अभद्र, मीव्वो युक्त धनु महानुभव धनच्ञ्ञय कन्त क 
तपोञन्य न्नणबल श्रदस्थामे' भो आक्तष्यमाण दहो नस्तन्नो गया। 

१६। उम काल महाशर गाण्डोवभे' योजित होसे समुदय शल- 
भ्रूमि जाकधण्-नादसे भिच्ररन्ध ओर पादनिक्तेपसे नि्पोड़त होकर 
भ्रपने अस्तिल्रविषयमे' संश््यारूट् दई । 

१७। इसकं बाट गिदने सविस्य देखा.--अरजन सम्प्र समाक्षष्ट 
स्थिर चापमर्डलमे' अवस्थित षो, तिपुरसंद्ारमेः परिकल्यित हहम्गे 
भ्रात्माक तरद् भयद्कर आ्राकारमेः विराज रहें । 

१८। इमक वाद शन्भनेभो शर सन्धानपृव्वक धनु आकषण किया; 
उनकं चरणास्कन्द नसे गिरिराज विनमित हए । आ्राक्ष्टकाय वासुकिक 
उनकं धनुकं मीव्वौ रूपमे' परिणत होने से वदनमग्रन्यिसे अग्नि निकलने 
लगो । 

१८। संसारच्यनिदान शङ्र ओर श्वताश्वं अजन टोनों ष्टो 

एकदा वेरिवध्रूप एक काये" उद्यत इए थे। इनके मधास्लमे, जं से 
( “देवानां, सव्व षां भत्वा गतिः प्रथ्ति प्रयोगम्) उकारादि अनुबन्ध 
(इत्संन्नकवग) एकयोगसे अध प्रतिपादक प्रक्ति एवं प्रत्ययकं मधस्थलम 
लोपाथ आकार उपख्ित होतादहै, वेसेष्ौ वरष्धरूपो रिपु अ्रात्म-विना- 
प्रा समागत इहा । 

२०। इसक बाद वहो दुर्व्वार बाण, ्राकाशपथ उदोपित कर ख- 
प्रब्टस गजघटाकं वित्ासजनक पिनाकस वेगकं साथ निपतित दत्र; 
मानम श्रा, मानो महामेघस वखपात श्रा । 

२१। वाणकं धावित होने पर, उसका विपुल प्तोत्पत्र प्रतिनाद 
मह्ानादभे' उल्ित हृश्रा। इस नादनं गरूडको पतनवेगाशद् उत्पादन 
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कर दो । सुतरां उससं महोरगगणकं हृदय नीर कर्ण विदोणं होने लगे । 
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२२। मनको ्रपेक्षा भो आश्गामो, पिशङ्गवणे, विलसिततडि- 
ताको तरह समुद्खामित शिवशरक किरणपुखख्ने आक(शमभे' मानो एक पथ 
अरचन किया । यह सकल किरण शूनलपाण्िकं नयनसे हो मानो उत्यत्र इई। 

२२। शिवशर जिस क्षण घनुसे निभत इश, उस क्षण शिवसन्नि- 
कटस्य नभश्वरांने, निस क्षण शोभासम्पन्न श्रा, उस क्षण अन्तरालवर्ती 
नभश्वररोन, एव" जिस क्षग वर हटे गमे" प्रवेश किया, उस स्षण वराडसन्रि- 
कटस्य नभश्रोनं इसो तरह सवने हो उसका दशन किया । 

२४। उस सुरप्रा्च बराक देह तमालवत् नोलवण, तुहिनस्तपवत् 
कठिनथो; उभे शिवशरका वेग अप्रतिहत इत्र; नभश्चरोनं यह भय- 
विद्टलभावसे निरोत्तण किया । जनलजन्तु जेसं नदोभे' व्रवेश करता ड, वैसं 
ह। इस शरन भगभपे प्रवेश [किया । 

२५। उसो एक हौ समयते कपिष्वजक। बाण प्राणिपुख्खको व्यथित 
फर आकाशम उल्ितदभ्रा। इम वागको आ्रक्षति ओर पर्व्वं सकन री 
सुन्दर धो; लीहफलक नखवत् तौच्छथा; ग्रौर वह कुपित अन्तकको 
तज्ज नो अङ्कः लिको तरद ग्ोभमानथ 

२६। वहो बाण, दिव्य।स्वङग ्रधिष्ठानसं उदग्र होकर वनरजि 
मध्यमे स्फरित, उल्काक्रति, विपुल तज वेण करत, वेगसे पतित इरा 
एवं शत विहङ्गसङ्नको तरह शब्ट्कर उठा । 

२७ । उस अजन बाणक। इतना वेग धा, कि उसके निष्क्रमण 
ओर प्रयाणका त्तण सममन पडा, उभनं मानो सं्तिप्त दध्यं (अति 
खव्वे) हा चित्तत्तिकं पृव्व हो अथवा लच्यमे' न पड़ हो लच्छभेद किया। 

२८। पुरुषकार जसे अनायास दैव-प्रतिप।दित अर सम्पादन कर 
सकता है, वेसं हो वह जयसाधक शर शिवशरविर्दको वेधनं कं लिये ग्रन्वं - 

~ =, ॐ 9 0 ष णोय प्रतिपक्देषह श्रतिदूत ्रायत्त करनं मे समथ भ्रा । 
२८ । जसं अविवेक एवं ठथ।खम अ्रधको, त्य च्रीर लोभ ्रनु- 

जोविजनक अरनुरागको, एव' दनो ति रौर प्रमाद--विजगोषु व्यक्तिको 
अवसन्न करता ई, वैसे हो शिव ज्रौर ग्रज्नन कत्त क निक्तिप्त दोनों बाणेन 
वराहकः अ्रवस।दग्रस्त किय।। 

२० । इस वाद वह वराह चिरनिद्रामे' अ्रभिमूत होनेकं लिये 
वेगविरद्ित हो पुण नप्रघत्त इ्राः एव उसने समभ! कि सु्धमण्डल 
मानौ धरणोतलमे पतित ओर भूमण्डल मानो मर्डलीभूत मरोरुह- 
राज्ञिमे विराजित दहो रहा ई। 
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३१। वराह चितितलमे' पतित हो; उष्णशोणितसे परिप्रत श्रा; 
तदोय खुर एवं दंषटके श्रग्रभागकं आघातसे पाषाणदेश्पारितष्टो गया; 
उसने कु दरतक अजनको दखा; एवं क्रोधोद्त ध्वनि करते-करतं 
प्राणडोन हो पडा | 

२२। पाथ प्रभूत-शरसम्पत्र होते भो इस घटनाक बाद उस वराह- 
मेदसे व्यक्लपौरुष शरक ग्रहण करनकं आशयसे धावित इए । वस्तुतः 
कतकम्प्र व्यक्ति जंसं क्तन्नोंकं प्रिय होत ई, वेम वह प्रिय नँ होते, 
जो भविष्यत्भे' उपकार करगे । 

२२। अज नका वह शार स।धुजनभे' प्रयुक्त उपक।रको तरद खग- 
दषम स्थानन पाटृष्टिक अगोचर दग्राएव' पर्ष प्रकाशकर गुरत्व- 
वशतः अरघोमुख श्रटस्थान करत मानः लज्ितष्टो रदा। 

३४ । नका वषो शर कौो;त्तकौ तरद स्लोय उत्तम कान्तिशारण- 
व्धक उचं;षखसं स्लोय पर॒त।कों विषय जिज्ञासित करदो मानो ्रव- 

स्थान करत। धा विशुष चिन्ताकं वाद वष्ट शरोद्ध(श्च्छ् प्रज न श्रपनें 
नयनयुगल हारा उप्त शरको मानौ ्रतिमात्र आलिङ्गन करन लगी। 

२५। उन्हीं मद्।भुज अज ननं महमा देखा-स्ममररिपुष्रक। आदश 
वाक्रा ्रवेदन करनकोस्ग््मख एक वनचर अ्रवस्थान करता । 

२६ । वह वने चर राजनन्दन अज नस [किरतजातिकौ सभुचित 
प्रणतिकर विनोत भावसं प्रिययुक्गिपुरःसर यह वाकय्र कशनं लगा। 

२७ । तुम्हार! णान्तभाव मनका अनाइत्य प्रकाशित करता है, विपुन्त 
तेजःणालो तपस्या, विश शास््रन्नानका परिचय दतो हे, श्रपिच तुम्हारो 
यह दं वतुख्य आक्तति विश्ड दंश ख्यापन करतो ईह । 

दे८। तुम मुनि होकरभो प्रभावातिशयसे दोपित हो रडेष्ो; 
तुम्हारे मौरवसे समुदाय राजा लघ. दो गये ह; इस पन्वेतमे' तुम इन्द्रको 
तरह श्राधिपत्य विस्तार करदो विर,ज रडे हो, 

२८। तुम प्रभावसम्पन्र हो, सुतरां तापस होकर भो सवंसम्पत्के 
आस्पद हो । इसलिये तुम्हारे एकाक हीने पर भो तुम्हरो दुगि सचिव- 
गण-समन्वितको तरह दं खो जातो हे। 

४० । जयौ लाभ होने मे' विस्मयका कया विषय ₹ै ? तुम्हारे प्ते" 
मुक्ति भो तो दूरवर्तिनो नही ; वसुतः भाप जसा रज श्रौर तमोगुणजयो 
पुरुष किसो श्रभोष्ट होकर नहीं रहता । 

8१। तेजसे तुम स्यथकोभो लज्नित करते हो; तुम्हारा परक्रम 
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भो सम्धावितदै;, किन्तु तुम रएेसे साहसकं साथ हमारे प्रभुका यद 
वराहहमेदो शर हरण न करना, 

४२। सत्पुरूष मनु्का सनातन न्याय्य आचरण हो कत्तव्य बताते 
डे; यदिञ्राप जसं पुरुषष्ो उससे ध्वसषहो जये; तो न्यायमागका 
कौन अ्रवलम्बन करेगा? 

४२। जिन्होंने आ्रात्मन्नान वैभवस्ते जनन-मरण जोत लिया हे, तथा- 
विध मुनिगण कुमारकालष हो मह।नधकं हतुभत कुमागंस निदत्त 
रहन को उपद श दानक इच्छुक ष्टो सुशोलत।क। अभस करते रहते ङं । 

४४। विनय तपौनि्ठकगणका घम््ममम्पादक है अधंक अनुकूल 
सुखाधिगणक। सुखस.घन ईह, एव' योगिगणका अपवगे-निमित्तक ई । 
वड कों सापघुगणकं। प्रियिननल्लोगा१ 

 ४५। यह अस्मदोय सायक सवथा भवदोय शराक्षतिक। अनुकरण 
करता ई. इत आक्षतिकं कारण रहो च्रपने निःसंशय दो, यह वहो हैः 
इत्याकार स्नममे शरापद्रगरूप अपथने' पदापण किथा इई । 

४६। तुभ मनम्बोष्टो, केवल अन्यके शर,पहरणसं निःस्परद दो 
रहना हो तुम्हारे पन्ते ग्रधेए्नरहं होताः किन्तु परप्रहत मग निहत 
कर तु*हं' लज्नित होन! भो उ(चत् हे । 

४७४८ । विद्दुगण सतत समुत्सकष्ो इन प्रभुक। जो सकल 
चरित खवण॒ करते प्रोत हो जाति दै, वह सकन चरित परिहासव्यापारमेः 
भौ कतित हानसेजो महामना व्यक्रिको लज्जित करता है, वदो 
अ,त्मप्रशंसाविरक्तं अस्मत् प्रमु कसं अन्यदोषवत् सखोयगुण प्रकाश करगे । 
फिर भो, काथ्यप्रघ दहो निजगुण प्रक।गश किया करत ड! ( उन्हे अवश्य 
द्।ष नहीं लगता ) वस्तुतः उसो प्राथ नाक! धिक् हे, जा सज्जनमर्य्यादाको 
अतिक्रमकारो होतो हे। 

४८। ( दम!(रे) सनापति यदि निशित शर दारा सिघदस्तसं इस 
वराहको विनष्टन करते, तो यद हिंसक तुम्हारे प्रति बल प्रकाश कर 
ज। करत।, वह अ्रशुभ वात उच।(रण नहो कर सकता इः रेषा अशम 
दसफ़े बाद भः तुम पर कभौनषटे। 

५०। यद्ध दुव्वार वेग वराह इन्द्रायुधवत् सुट् आक्तति धारण 
करताथ।; एकप्राच किरातपति व्यतोत कौन इसकाणएक हो बाणसं 
प्रिनाश करनेमे' समय होता १ 

५१। वराह बधकर किरातभूपति तुम्हार प्राणसङ्टभे' परम उप- 
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कारो मित हण डं तुम उन्ही मित्रस्रूप भ्रुपतिके साध निरोधकर 
सज्जनेकाधार कतन्नताको नष्ट न करो । 

५२ । लाभ-सम्पत्तिसकल अतिकष्टसे भो लाभ नहो को जातो: 
करने पर भो नित्यरक्षणादि व्यापारमे' वह क्रे शवद् भ्रौर परिणामनिरम- 
नश्वर ई। सुतरां एकोपकार-लभयः, रक्षाकर. परिणामश्भ, मिच्रलाभसे 
वष निक्लष्ट इ । 

५२। धन नितान्त चञ्चल ई ; प्रबल ्रगतिगण भेदिनोको भो हरण 
करते दं। (अतएव) भूघरवत् स्थिर स्तःप्राप्त भूपतिको सुहृत् प्राप्त 
कर अ्रवमाननान करो। 

५४ । तुम जयक्षे निमित्त हो तपस्या करतेष्ो; कारण सुसुक्ुगग 
कमो श्रायुध नहो" धारण करते। तुम किरातभपतिके साथ मिलित होने 
पर समग्र तपःफल षो पा जाग्रोगी । 

५५ । उन भपतिके अरश्वोत्पत्तिस्थान, गजोत्पत्तिख्धान एवं प्रभत रतन- 
राशि मोज्दटदै। एक सुवण्मय शर दारा उनका कौन प्रयोजन साधित 
होगापए्तो बात यो डे, कि वह केवल परक्षत अधिक्तेप हौ सदन सके । 

५६ । कोड यदि गन्वैकं साथ सैनेको इच्छा करे, तो वह महाता 
मामान्य धलिकणासे भो विक्त हो जात ड; परन्तु यदि कोई उनक 
निकट प्राथना करे, तो वह अपना जोवन भी दान कर सकते है; धनकौ 
बातदहोक्यारैः 

५७ । अतएव तदोय बाग प्रत्यपंण करो, जिससे राम ओर सुश्रौवकौो 
तरह तुम्हारा दैवागत परस्पगाखय ्रनुरूप मषासखः प्रतिभात हो । 

५८। तुमको हम मिष्या अभियुक्त करनेको इच्छा नहो' करत, 
क्योंकि तपसवोका शरभे ( मारो ) आस्था कया ? देखो. हमार शैलम रसे 
रीर भो बहत शर रहै, जो इन्द्रक भीयसवंखस्रूप है । 

५८ । अच्छा, तुम्हारा यदि शरमं प्रयोजन दहै, तो ैलपतिके निकर 
प्राघना कों नो" करते ? वह तुब्हारो तरह सुष्त्को भ्र्थिरूपमें पाकर 
भेदिनो जयकर भो कया दान नष्टो" करते ? 

६०। दसो कारण वद विश्न परोपकारो किरात-मरूपति प्राथ ना व्यर्थ 
करनेको इच्छा नहो करते; करोंकि वह क्त श्भागो प्रधि गणका प्रणय- 
भङ्कजनित दुःख खय' अनुभवकर अ्रवगत इं । 

६१। सामथ्ये रहनेसे खय ग्रहण किया जाता है, ओर यदि निर- 
वच्छिन्र प्रंमरडे, तो भो खय ग्रहण कियाजा सकता है। उज्षिखित 

७८- कि 
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कारणद्य परित्यागपूवक प्रबलके धनग्रहणकौ इच्छा कग्नेसे वद लोभो 
पुरुष पर विपद् पड़ा कर्तो ई । 

६२। दम जगतूमं तापसगगक मध्व॒ एकमात्र परशराम व्यतोत 
सम्यक् अस्व्वेदवेदौ पराक्रमशन्तो किस दूसरका भ्रस्त चरिताधमं गोत 
इंद्रा करतार 

६३ तुमने बाह्यमणोचित चापल्यवश हमार प्रभुका परिग्यहोत सग 
हनन किया ह, यह सग हनन हमारे प्रमुनेत्तमा कर दिया ड 
( वसततः ) अज्ञता हो अविमुष्पकाग्योंका दोष आ्रतकर रखता हे । 

६४ । इम जन्म, वेण शरीर तपस्याका विरोधो अरपक।र तुम ग्रौीरन 
करना । करगोंकि विपथगामो, दुन्धति, पुरुषपर उभयनोक-नागिनो श्रापद् 
आ आ्राक्रमग किया करती दै। 

६५। सम्प्रति तुम पिठयन्न करनकं अभिलाषो नहो; ककि 
निल्न नमे तुम अनवसित दहो; अपिच तुम जो टेवाच्चना करने ममुत्सक 
दो, वह भो नदो" । सुतरां मागंदानमं ममथ होकर भे किमलिये तुमने 
मुगदेहमे' वाण निक्नेप किया ? 

६& । सज्जन तुम, चापस्य परित्याग करो । सवटा उसे कौन मद्य 
करेगा? देखो, प्रलयपवन जसे विणानन वारिधिको भो ज्तुब्ध करत है 
वैसे अकाकारो सैयशालियोंको भो क्षोभ उत्पन्न कर दिया करत है। 

६७ । यदह किरात-महोपति श्रस्रवेटक पर्डित हं: इन्हे वन्य 
पान्यैत्यवोधसे अवन्ञान करना । इन्द्रम इस परथिवोको गत्ता कनेक न्िये 
अनुनयकर इनका पव्व॑तभे' वास कराया इडे । 

&८। "हमने तुम्हारा यह चापल्य सद्म किया' भपतिभ यह वाका 
कष्ट कियादह। जो हो, तुमभो प्रज प्रभुको तटोय शर प्रत्यपेण कर 
सत्वेसम्मत्को प्राप्त दहो । 

६९ । जिससे ओ्रोत्महित सङ्कटित, विनघादि सद्गुण समुद् त, एवं 
आ्आपत्सकल तिरोहित हो, इस तरहका साधुसङ्गम किसका प्राथनोय 
नष्ोगा? 

७० । ससपे ऊभ्िमालाशोभित सिन्धको तरह उदत, किन्त समय- 
रूप सेतु हारा वारित, यष्ट देखो--तोच्छ आयुध त्रौर सेनासमन्वित 
किरात-भपति हक्तान्तरालमें अ्रवस्थान करते ₹ै। 

७१। वह श्थिरचित्त चमूपति इन्द्रध्वज शोभा जय कर ओेषनागवत् 
ख लतर जरायुक्त घनुघारषए करते ह । ॐ मतिमन् ! उन्हो' चमपतिकी 
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गति ( अपने प्रति ) अनुकूल करो; इनक साध मखा स्थापित होनेसे 
ममस्त मनोरथ तुमको अनायास अधिगत दोगा) 

चौद॒हवां सं । 
१। इसक वाद पाण्डनन्द्न अजनने, मागरजन्तमं भलको तर 

किर।तक उद्त वाक्यसे परहत--सुतगं कुपितह्ोकरभो धे परित्याग 
नहो किया । वम्तुतः साधुगणका अन्तःकरण एकान्त हो दुविज्नय हे । 

२। अजन--णतक समस्त अभिप्राय अवगत ष्टो गये। वह 
वाक्यक प्रपञ्च रार संदोप रचनाभे' कुन्त, णव" सरवमरोचित वाक्या कष्- 
नको समुत्स कथे) अजन डस त्षण रेस भावसे वाकयं कनं लगे, मानो 
उन्हे" किच्चिन्मात्र संत्नोभ नहीं| 

3। जो विविक्त वर्णभरगप्रासिनो अर सुख-पतिमयो दहो प्रत्र 

गणका भोदह्ृटय प्रमन्न किया करतो हे, एेमो प्रसन्न गम्भोग्पद्धा मरस्वतो 

बाणौ, पक्नान्तरसे- नायिका) अ्रपुणयकम्माग्रांसे प्रवस्तित नीं होतो, 
मतलब यदह, किजो सुक्लतिश्रान्तौ कहं, उनमेः रो प्रवत्तित इन्र कर्तो 

डे। ( अअनङ्कारानुरोधसे णेमा म्रनुवाद रत्रा )। 
४। जो मनका भाव वाके प्रकाशित कर मकत ह, वहो विदन्मण्ड- 

तोक मध्य मभघप्रटवा्य हतां) ताह व्यक्तिगणक मध्य कतिपय 
नैपुखयशानो व्यक्ति हो निगद्ाध प्रकाणितकर वात कर मक हं । 

५। कोई कोड गभोर त्र सम्पत्तिको हो प्रण्मा किया करते ₹ 
दूसरे कितने हो पण्डित शब्दविश्ुडिको नौ सुखप्राति करन ह । प्रतप्रक 
पुरुषको रुचि इभ तरद विभिन्न हानसे सदजन-मनोरम वाकयं एकान्त 
हो विग्न र । 

६ । ह वनचर ! तुम कायनिर््वाचक दहो, इमोसे तुम्दारे नो उपर 
काय्थभार अ्रपिंत इग्राद्ै) तुम इस गुगागृक्त भागतोको निर्भोक भावमे 
व्यक्तकर, तुम वनेचगर हो कं नहौ--तघ्राच अपनेको वाग विन्यामपट 

व्यक्तिगणोका अरग्रवत्तीं बना लिया डे। 

७। तुमनं साम प्रयोगकर प्रलोभन दिखाया है. बदिमोह उत्पा- 

दनक्ष लिये भोति प्रदशन कियाद, बागार्थो द्धा तुमन रसे वाक 

विन्यास क्यार, जो अन्याय्य होनें पर भो न्याय्यको तरह प्रतिभात 
श्रा हे। 
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८। किन्तु सिदधिका विरोधो यदह काय करनं उद्यत--श्रपने 
भूपतिको तुमने कं निवाराण न किथा ? देखो, हितेषो, सम-सुख-द्ःख- 
भागो, अनुजोविगणका खय प्रभुको हितभें नियोग करना रो कत्तव्य है । 

८ । य्ह निञित षो ई, कि नित्तिप्त शर चन्तुकं अगोचर हो जाये- 
गा। उस नष्ट शरका श्रनुसन्धान गैलप्रटेशमं करना हो समुचित द्े। 
दरस विषयमे' सच्जनातिक्रम समोचोन नदो, कारण, उससे अनध दहो. 
जाया करता हे । 

१०। खार्डववनभक्षणेच्छ, अग्निने सुभ असंख शर अर्पण किये 
थं । सुतरां टैवताके शरभे" भो मेरा श्राग्रह नहो । यदह कीसो बात रै, कि 
जनेक किरातके शरमे' मैं आख्थावान् इ'गा ? 

११। यदि आ्रयजनका आचरण टो प्रमाणोक्षत हो, तो विना 
दोष कं तिरस्छत इ" ? देखो, जो पूवंकालभे परनिन्दा व्यापारभे' कभो 
व्याप्त नहो" होतो, तादृश सल्नन वाण गुण ष्टो प्रकाश किया करतो हे । 

१२। अ्रसाधुजन विद्यमान गुण गोपन कर, अविद्यमान दोष आरो- 
पणपूव्यक सुजन व्यक्तिको एकान्त अभिश्रूत किया करते हे । परन्तु 
उनके श्रपने हृदयका भाव गोपनकर रखने पर भो तदोय तोच वाकय- 
रूप असि उनके इटयको हिधा भित्र कर दो मानो उसे प्रकाश कर 
देतो हे। 

१२। सूगगण वनमे वास करते द्धै व्ह किसके निजख ड? जो 
उनको बलप्रयोगसे विनष्ट करता है, व्ह उसक ष्टो ग्रहर्योग्य हश्रा 
करते हे । तुम्हारे राजा इस खगका खश्वाभिमान परित्याग करे" । य्ह 
असम्भव हे, कि अभिमान भो रत्तित शोगा, श्रीर सम्पत्ति भो उनके हो । 

१४। महिं व्यास सुभ रेसे हो व्रतका उपदेश दिया रहै, कि 
तुम किसोको भो अपना पथ रोकने न टेना। इस कारण्ष्टो मैने इस 
जिघांसु मगको संहार किया ङहै। त्रतरक्षा साधुजनको दोषावह नहीं'। 
प्रतुप्रत वह उनको श्रलद्धगरस्रूप ई । 

१५। यद केसो बात है, कि व्याध श्रपने लिये मुगका प्राण संहार 
कर तपस्विगणका उपकार साधन करता ई ? यदि कष्टौ, कि मेरे प्रति 
क्रपा कर हो दस मगका निहत करना इश्रा ई, तो यो हो । ( शुष्क 
कलसे का प्रयोजन ? )। मगको हम दोनोंने युगपत् बाण विद्ध किया 
है| इस गश्वस्थाभे' तुम्हारे राजा होने पसे मारा ओ्रौर मने पले 
मारा नो, इसका प्रमाण का ई? 
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१६। निरस सुनिजनभे' किसो जन्तुको हिसा पोषण करने पर, 
उसके प्रति श्रक्षतिम दया प्रकाशो महातागणको काथ डै। किन्त 
मनै यद सगुण शर-शरासन धारण करता हह", मेरे प्रतिभो वह सदय ह, 
दरस बातको कैसे समभर? 

१७ । अच्छा, समभ गया, कि उन्होने मेरे हो लिथे शर क्ेपण किया ; 
किन्त उसका फल तो प्रतिपन्त संहार है उसो अखर्डित फलक भरे 
श्रामसात् करनेसे तुरुहारे सेनापतिका हो तो अधिक साफल्य निधि तधा । 

१८। “उस राजाके निकट यथेष्ट प्राथथना करे जो तुमन सुभसे 
कष्टा, यदह मनखिगणके प्रति युक्तियुक्त नहो। काोंकि, जो सवलकं 
आहरण करनेका ससुत्सुक ई, याचजा-दैन्य-मलिनोक्षत सम्पत्ति उसको 
कौसे प्रिय ष्ोगो? 

१९.। तुम्हारे राजा एक मिथ्याभियोग लगा विपरोतफलजनक 
श्रलभ्य वस्तु बलसे लाभ करना चाहते है । ( फनलमे' ) दुनेयको भोषमता 
जान-वभ कर भो विनाशकालभे लोगोंको मति मोहित हो जाया 
करतो डे । 

२०। तुम्हारे प्रभु खड ग, शर, वम, या उत्तम धनु, दनभेसे किमो 
एकक प्राथना कंन करे? (जो प्रयोजनोयद्धोमें दान करदूगा) 
अधवा उनको शक्ति रहनेसे, प्राथ नाका प्रयोजन नदो । शकिगालियोंका 
वलपूव्यैक ग्रहण दूषणोय नहो । 

२१। जो तपसिजनभे' ख इच्छसे अ्रस्रया प्रकाश करता रहै, उस 
राजाका तुमने कैसे योग्य सखा क्ट उल्ल ख किया ? मतलव, गुग्णाञ्ज नकी 
उत्कषमे' जो विड विका पोषण करता ₹ह, ताश असाधुगण तो 
स्भावसे हो साधुगणका अमित्र डे । 

२२। कषां वर्णाखमरक्षक माहश क्षत्तिय जाति ओ्रौर कां जाति- 
होन दि"साजोवो व्याधवगं ? मतलब, निक्ष्टोके साथ उत्कछष्टांका 
सखा सम्धवपर नद्धो" ।-गजगण कभो गोमायुन्रोंके सखा नहो" होत । 

२२। मोद्ान्ध नोच व्यक्तिं जो ्रवक्ना करता ईह, उससे मद् 
व्यक्किका धोरत्व न्ट नहो" होता ई । किन्त कुल, वो भ्रौर विक्रम जिसका 
समान ड, यष्ट यदि किसो तरह व्यतिक्रम करे, तो वह तिरस्कार हो 
जाता ै। 

२४। निक्घष्ट व्यक्तिके साध भद्रव्यक्तिं जिस चण विग्रह करता 

चे, उसो गा दो छतका यशः न्ट जाता ॐ; चरौर जिम त्त पैत्री 
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शरन्धन करता रै, उसी्णरौी गुणराशि दृषित रही जाया करती ₹ह, इस तर उभय प्रकार री 
मध्ादादहानिकौ भाल।चनाकरंर वितेचक्र व्यति नौच जगकौ अवनज्ञाके साथ भपेच्चा किया करते &। 

२५। दम नियेङौ मने सगधाती व्याधका दधे तिरम्काग वाका मह्य किया) अवं यदि वद 
श्र ग्रहणाय पागमन कर्ते रै, ती टषटिविष सपक्रे शिरीमणि गहणाभिलाषी व्यक्तिकीजी दशा दभा 
करती च, उनकी भौ वही देण दौगौ। 

२६! अजुनक्री इम तनह स्वौय अभिप्राय व्यक्तं करने पर, [करातदूतने उनके जयां प्रतापप्रकाश- 
पूवक तज्जेन कर सेना-समन्वित प्रषत्तष्पौ व्रिपाचके समीप गमन भिया । 

२०५। इसके बाद किरात संनापतिक्र मादस निनादकारौ मस्ती सेना युगान बाताभिदत सशब्द 
सागरोभ्धिमालाकीि तर्द धावित हदं 

र८। उस छण जव्ानुकरल तरङ्गित केतृगजि समानम्नौ घनान् शौकरवादहौ सुरभि समीरण दर्वि 

मत्वर हीकर री मानौ सन्धय फौकं भार पागं चलने लगौ) 

२८] धनुगुणा भौर दराल समुहकौ ध्वनि, वन्दिगिणके जथ जय र्द एवं सन्गणक सिंहनादसे 
बह्धित रहौ गिरिगृहाभतरन्तर्मेः भौ अवकाश न पाकर, भूतन प्रकम्पित करते, दिक् समृ दभः परिन्या् 
दं] 

३० । वभेचरगणक्ते तीप भोपर मागुघपृञ्चसे प्रतिफलित, मुतगं मवतों विम्नेत रविकरनिकर, 

दिग्दिगन्तर् प्रदौपरित कर है) मानी प्रतिभात हाने लगा। 

२१। गिव खप्रभावमे पाश्रदय फंलाकर् प्रसव्रगणरे मस्य ६ भ मानो उनके उपर अवस्थान् 

करने न्तग। उनक उत्त वचस्परलसे सम्म व्रततं दिगृदश अाक्छादित हा गया । `रन्हाने चापमण्डल 

८4 

भाकषं गापरल्य क विस्फारित ज्या । 
३२। प्रमध-सन्यगण--सुगम टण् हीकया, भौरदुगम दृशीका, सर्वव ही समसच्चार र. 

वेह वगसै अहमर्हमिक्ाकर गमनेच्छ, दए । तनप्रदश उनके दारा निरन्तर अवसद्व दही मानी 
निरुच्छ्वत् एकान्त आल ही पडा। 

३३ । क्रिगत-र्मन्यस्तं गत. कुत्र भौर तटदयरा पान्कादित हाने पर भृभागनं महस्त उत्तानभात 

धारण किया, एवं आनच्छादनक्रीर सन्यगगक चन मानैमे वं माना उमौ घण निस्नाकार प्रतीत हानं 

त्ृगा | 

२४) सव्व सञ्चरणगोल प्रमथगण व्िणान छउरदेण दारा प्रत् त्त् नताज्ाल विपश्यस्त करने 
लगे, उनको वेगवागुमे शनं भौर चन्दनतरु सकन डालने लगे! उन्होनै समगर वनप्रदेभर मारमा निम्र 

कर डाला] 

५--२०); उधाग्म भनुन तपम्ाम छण्, किन्त अन्तःसारपृण ये, भानो मटधरणचीौणद् ह 
अदितौय गजक तरद भवस्थित धं, अपिच मृपतिकृलक्रै नाशक लिये वह मानौ दिगृदाहीद्यत 

हताशनक्पम' पिगजित थे। उन्होने सव्रहनाकं साथ एक शर निषङ्गसे निकाले धारण कियाया, 

अनुकूल भृहत्कौ तरह जवते स्म खयोलु हए घ : भौर षाण हरणका प्रतीकार पृण न डीनेमै खित्रममा 
सीनाघम्द्रपर मसम्भ.स टरिपात कर्ने थे. माप्रतधरतौीकारसम्बनल अविचल धंय्थकौ तरद गाग्डीवधनुक। 
अवन्नस्नन करतेथे एनं विकोरशृन्य रान भमौ अन्यके मलङ्गनीय ये; सुतरां मानी निवात निन्कम्य 

जलधिकीौ तरह अवस्थित घ 
३८ । उनसे अटरर वरङूकपी दानव पतित पशो, मुता वह द्विजगग कत्त क यज्ञके निभित्त 

अग्रदतत यक्षपगविशिष्ट पगुपतिक्तौी तरह उन्ह दिग्बलायौ पडता धा, 
६९ । उन्होने अपने भपगसिम धं यगुणसे दूसरका गौरव अभिभूत कर भपनेकं) गाम्मौय्यपदमः 

खपनीत-किया था, सुतरा सान्द्र मदौच त्रततीषदल वनगजि वभव दुग्वगारीक्कत उत्तमाचलकौ तरह 
वद प्रतिभात हीते घे । 

४०। वद्ध मह्ाव्ष-स्कन्ध पौर स्थुलगमौव च : उनका व्रच्चःस्यल मदहागिलनासटवत् कठिन था; 



सीदष्हवां सग ५५९१ 

बह अतिभारवती परधिवौके उद्वारसाधनमे समुत्पुक ये: मुतरा महाणवसे धर्मिके उदार साधनेन, 
मदावरादकौ तग्ड भवस्थित धे ¦ 

८१1 वड मरकतमखिकोौ तरर श्यामल साभागुके ये. उनकी उदारमत्ति दहिगणकौ अभिमते कर 

ददौप्यमान धरौ ; जल्प मुकुरम जसै्ग्रमानी. स री मनुप्यसपम्न अव म्यत पृराणपुस्र (नर) 
वहो धे। 

४२। उनका कञ्मारम्म किमी कभी विक्रल हानेका ननन; वष्ट विश्विज्थी तजक भाधारस्थल 
च । जसे वषौकालौन मेषदल महाचलमे' उपसख्ित दाता ‰, वैमेरो प्रमथ्रसेनागण उस गा उरी 
मन्, नके निकट भा उपस्थित हए । 

३। परल णवत्.गगमे' प्रलयं कने साम्फालनक्रिया घा. क्रि-म रहौ माकर उसे नेय करुगा, 

किन्त मुनिवेभौ पाथक प्रभावसै इम चग सभो हतप्रभाव द्य मोद्ठान रण | वन्दुतः सान्भवतासे पररपकाग 

नट रहीजातारं। (महानुभव खन् नक] दख प्रमध्रगणकाभी वरी हाल इसा) | 
४४! सक्र बाट प्रस्रगस परस्पर परस्पर्कौ शतिक भागरय ल एकगौगमं अन् मकै प्रति बाण 

चंपण करने लगै। (वम्तुतः) स॒दायसाध्य सिङ्धिमकल महानुभावा] भौ समवरतभावमे काथः करनेन 

प्ररण कियाकग्ती दं) सुतरं प्रमथ्गणकौ भो बह ममत चश द]पावह नरीं। 

४५। त्रहत् हदत् धनुं हाग् निचिप्त, पष्ण़््टृुत, त्रगगात्णा शग्सकननं महावनम गमनीत्ुकं 
पदिसमृदकौौ तरह किरात सन्य णमे चतुटकं उत्प्रतित रीन लेग। 

४६। प्व लके गभीर गह्वर] सानृसमृद्रमे नी सकन प्रतिध्वनि उग्यित दद, वेगागत धनृनि नाद 
उसमे भतिमाव उल्थित दाकेर दि डाग्ड्ल् विदारण कोर हौ माना श्ट करने सगा। 

४७ । प्रमघयगणकौ प्रारराजि वन त्रिकम्पिन कर~-- प्रान्नवर्तीं नभामग्डलन शौर दिगन्तराल भान्छादित 
वीर् वायुप्ररित मरौयमौ वहिक तरद णच्द् कर्ने नमौ। 

८} अजुन मास॒ ब्रवत् वानभवचगसै क्रण् हा गद्य, तयान य॒ता छन्दं नन्दे दृपा-- 
रद परटद्धोखदौ। सुतरा तदौव्र प्र्ःशथिल वम्र, व्रिन्नजनौ तरद सत्वर मुट् भावक) प्राप्त हमा; 

४९ | भूतन भौर नभस्तल चारीदिक व्याप्त हा णग सकल पतित शन नशं, उस घ्वग धनुरा 

ग्फालनसमुत्सुक भन्, नकौ भवङ्गौ सहारसूचिका दरि भीषण उन्काकी तरह मरीप प्रमथ्रदन्ीपरि 
पतित ददं | 

५०। कल्यन्तकालकौ तरह मुनिवेशौ दारण वही अन्, न--दिक्नमृद एकाग्र समारत, रविकां 
प्रभा तिरस्क.त, वायुतगङ्ग भलाडित मपिच प्षपवता धरा कम्पित कर हौ माना चलने लंगे। 

५१। क्रियाफलातिपाती कालको तरह उर्दो अज'न ठसं छण व् जाकी वनेचर्गणक 
युगपत् निसिप्त बह श्र स्वौय श्र दाग सध्यपयमे' री द्दन कंर दिय 

५२। पार्ड नन्दन भन्, न सामादि उपायमम्हकौ तरह दृसरकै भनमिभ वनय, विपत्रिवागकः, 
ट्र रगामौ, ब्रत फलशालौ शर सकल दारा अतिमाव ब्नितदो उदं | 

३२। प्रमथगणने सोचा--शर सकण क्था अन्तरो या प्रधिवौसे अथवा अवीविम्बसमै किवा मुनिक् 
तवक्लत समाक्लष्ट कामुक या देसे पतितदहीग्ररईै' | 

५४। भज्. नका शरसमूह्र समीविद्धारक रीति भी गणपिपतिगणका प्राणसार न कर निगैत 
हानेसै सानी (प्रभुका काय्य न कर सकनेमै) क्रतापराधकौ तगह अधोमुख सवेग हिमाचलर्का मतिक्रम 
करके चल् हष्मा | 

५५। च्ल. नक प्रथम प्रचिध शरसकलने शत दलका देदहावरगम्रमृह भे दक्र जी घत उतृपादन 
किये धै" पौष प्रचि्रशरममरह फिर उण सकल चतस्थानमि' पतित न हभा। ( बम्तुतः ) अमन्तुदल 
महद् व्यक्ति¶णका भगोचरौभूत ₹ं । 

५६ । दधिमा कौ प्रभा जिस तरह पङ्जावलौकी सङ्. चित लुश्हमडि.तरह उनहो मुनिवेशी 
८2198118 0४५0111 [पष 



५५२ किराता नोयका भाषाजुवाद । 
अज्, नकी शत संख्यागुपातसे निमु क शरग्र णौने उनके धनुस्ते मामी समुत्पन्न होकर हौ गमनपूथ्यैक 
उमापतिकौ सेनार्भोको सद्खः भित कर डला । 

५७। भन्, नका शरसमूषह उरखाद्वत् सरल भौजस्तौ, समीघ, भक्तान्त भौर चह विभिन्न 
क्रियाके लिये भित्र भिन्र भावसे नियोजित धा ; प्रद्रार-क्ति्ट शत् पश्च यड छकल शर सद्य न कर सका । 

५८। प्रत्यक जनगण जिस्च तरद दिवाकरको अपने-अपने भागे स्फरित षीति ई, वसे हौ उन 
नानादैशस्ध भिवरेनिकोने तीका इषु मयखमालाशलौ एकदेशस्थ भल, नकौ युगपत् प्रथ क यीद्धाके 
सम्म्.ख टेदीप्यमान हते दंखा । 

५९ । जैसे भति प्रबल वान्या दारा व्याहत हो निटाघजनित पराग चुर्णित दभा करती ई, वसो 
कोप भरसे मानो चारो भीर भागत तीत्रवेगशलौ पाधेशरराजि हारा प्रमधबल व्याहत टो निरन्तर विभाग 
होने लगा । 

६० । य्ह मुनि तपोषससे बहतर अटश्य रेह उव्पादनकर क्या शरसमृह निच्प करता ई? 
अथवा हमारे सौय शर री इसकौ मायासे विदत ही पतिकूलं भावस मागमनपूष्वेक हमको रहौ निहत 
करते द्धं । 

„, ६१। किंवा, दैवगण दस मुनिके गृण या भयमे भक्ल्ट दी प्रच्छव्रभावसे रहते, हमलीर्गोपर 

परहार करते ई? नहीं तो, यदह सकल मुनिसायक जलधिकौ ऊभ्मिराजिक्षौ तरह क्यी' सतत 
भसं स्यङ्पमे' प्रतिभात ₹हीति ह । 

६२। यद्र मुनि जयलाभ कर हौ क्या युङ्धस विरत हीगा ? चराचर जगत्का क्या मङ्गल होगा? 

से हौ नाना वितर्को विहल ष्टी भन्. नवाणविश्चत प्रमथकषेना परितप्त हीने लगौ 1 
&३। क्रीधविद्टल जनकतु क जं से चमासाध्य काय, मदीद्धत व्यक्तिकत्त. क अंसे हितप्रिय वाक 

एषं बलवान दैवकत्ते क जं सी पुरुषकार निरम्न हौ निष्फल ्ोता द, वैसे हौ प्रसथवल भौ पाथकत्.क 
पराभूत ही निक्लज हौ पड़ा। 

६४ । शिवस निक कपिध्वजक्षे शरनिकरमे कत्तित कनैवर हौ सौरकर-तापित बारिराशिकौ तरद 

स्वंदिक. परिमण्डलाकारमे' अवस्थान करने लगे । 
€५। पाण्ड नन्दन जिस षण शरनिकरसी ब्रह्मार्डीदर भाच्छादित कर अपना मण्डलीभूत धनुः 

भास्फालन करने लगे, उस्र खण विजयलक्ी मानी भौत होकर ष्टौ किसौ प्रकार विलोचन सेनाका पष 

परित्याग करभेमे" समथ ईद | 








